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 اءيَ الضِ 
 يفِ 

 ةِ ومي  رُ ن األجْ تْ مَ  حُ رْ شَ 
 
 

 
 
 شرح

 أزتد عبد اهلل إبراىيم سليمان
 

 :تّم التعديل من قبل 
 أ. عبد الرحمن طعمة     طارق أمهان         أ.

 
 



- ٕ - 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :ةمَ قد  المُ 

اضتمد هلل رب العاظتٌن والصالة والسالم على أشرف اظترسلٌن سيدنا ػتمد وعلى 
 وبعد: آلو وصحبو أرتعٌن

ػتمد بن ػتمد  فهذا شرح ميسر سهل للمقدمة األجرومية أليب عبد اهلل
الصنهاجي بن آجروم أشتيتو "الضياء شرح اظتقدمة األجرومية يف علوم العربية" وقدمتو 

 .للطلبة الصغار اظتبتدئٌن الذين يريدون تعلم اللغة العربية وؿتوىا وقواعدىا
أشده يف تيسًن عبارة اظتقدمة األجرومية ليسهل على  وقد كان حرصي بالغاً 

ولتكون مدخالً حسناً لدراسة  ,وتعليقها بأذىاهنم ,فهمهاالطالب الصغار اظتبتدئٌن 
 .وإظتام أعظم لقواعد اللغة وؿتوىا ,وفهم أدق ,أعمق

 .وقصدت هبذا العمل اظتتواضع أن أنال رضا اهلل وثوابو فهو خًن ما أسعى إليو
 .وإليك اظتصًن ,وإليك أِنبنا ,ك توكلناربنا علي

 المؤلف
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد : 

 بعد إتمامنا لتعديل الكتاب غدا مرجعاً نحوياً في جميع أبواب النحو محافظاً 
على سهولة العبارة متميزاً بالشمول بعيداً عن خالفات النحويين ما أمكن غنياً 

التدريبات التي ترسخ الفهم، فنسأل اهلل أن يقبلو مّنا ويكون و  بالشواىد القرآنية
 خالصاً لوجهو الكريم فهو مقصدنا سبحانو عليو توكلنا وإليو المصير.

 أ.طارق أمهان        
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 الَكالم
 األمثلة:

 .اهلل َأحدٌ  -ٔ
 .ػُتَمٌَّد َرُسوُل اهللِ  -ٕ
 .َجاَء ػُتَمٌَّد ِبِديِن اإِلْساَلمِ  -ٖ
 .ُن ِبَُحمٍَّد َرُسولِوِ مِ ؤْ ن ُ وَ  ,دِ احِ الوَ  اهللِ بِ  نُ مِ نؤِمُن  نُ ؿتَْ  -ٗ

 الشرح:
 وكل رتلة منها مركب مفيد. ,اصتمل السابقة مكونة من ألفاظ

 ألننا فهمنا منها أن اهلل واحد. ,فجملة " اهلل َأحٌد " مفيدة
ألننا فهمنا منها أن ػتمداً جاء بدين  ,ورتلة " ػُتَمٌَّد َرُسوُل اهلِل" مركب مفيد

 إلسالم.ا
 وىكذا يقال يف الباقي من اصتمل.

 والكالم ىو اللفظ اظتركب اظتفيد بوضع اللغة العربية. ,فاصتملة كالم
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ْفْ رْ الحْ وْ ْل ْعْ الفِوْ ْمْ االسْ 

ْ:ْةْ ل ْثِْمْ ال ْ

إِذْ }ى :  ال  ع  ت   ال  ق   .ٔ اِهٌم ْإِْ ق ال ْ و  ر  بِّ  ب  ف   أ ِرنًِ ر  ٌْ ًٌِ ك  ت ى ت ح  و  ل مْ  ق ال   ال م   أ و 

ل ى ق ال   ُتْإِمنْ  ل ِكنْ  ب  ئِنْ  و  م  ٌ ط  ْلبًِ لِ ذْ  ق ال   ق  ة   ف خ  رِ  ِمن   أ ْرب ع  ٌْ  ف ُصْرُهنَّ  الطَّ

ك   ٌْ ل ْ ُثمَّ  إِل  ع  ل ى اج  ب ل   ُكلِّ  ع  ا ِمْنُهنَّ  ج  ؤْتٌِن ك   اْدُعُهنَّ  ُثمَّ  ُجْزء  ا ٌ   ٌ ْع اْعل مْ  س   و 

ِزٌزْ  ّللاَّ   أ نَّ  ِكٌمْ  ع   [ٕٓٙ:  البقرة{ ]ح 

ل ْ}قال تعالى :   .ٕ  ٌ ال خ  ال ْ و  ال بِغ  ِمٌرْ  و  ال ح  ا و  ُبوه  ْرك  ة   لِت  ِزٌن  ْخلُقُ  و   ٌ ا و   ل   م 

ْعل ُمون     [8:  النحل{ ]ت 
إِذْ }وقال تعالى :   .ٖ ى ق ال   و  ؤُْمُرُكمْ  ّللاَّ   إِنَّ  لِق ْوِمهِ  ُموس  ُحوا أ نْ  ٌ  ْذب  ةْ  ت  ق ر   ب 

ا ق الُوا تَِّخُذن  ا أ ت  ِ  أ ُعوذُ  ق ال   ُهُزو  اِهلٌِن   ِمن   أ ُكون   أ نْ  بِاّللَّ  [6ٙ:  البقرة{ ]اْلج 

عْ  بِهِ  ل ُكمْ  ٌُْنبِتُ }وقال تعالى :  .ٗ ر  ت ونْ  الز   ٌ الز  الن ِخٌل ْ و  ن ابْ  و  ال  ع  ِمنْ  و   و 

اتِ  ُكلِّ  ر  لِك   فًِ إِنَّ  الثَّم  ة   ذ   ٌ ُرون   لِق ْوم   َل  ف كَّ ت   [ٔٔ:  النحل{ ]ٌ 
ل ق  } وقال تعالى : .٘ ان   خ  الْ  ِمنْ  اْْلِْنس  ل ص  ارِْ ص  ال ف خ   [ٗٔ:  الرحمن{ ]ك 

ل ق  } خ  انَّ  و  اِرجْ  ِمنْ  اْلج  ارْ  ِمنْ  م   [٘ٔ:  الرحمن{ ]ن 

  : الشرح

ٌْْ زِْعْ ْ-ىْْتْ وْ المْ ْ-إبراهٌم ْْ)  اللفاظْ: لماٌت تدلُّ  م ٌْْ كِْحْ ْْ-ز  ( فً اَلٌِة األُولى ك 

لم ا  .على أسماء  لذوات  ، وكلُّ ك  ُف تكوُن اسم  ٌُْعر  دلُّ على اسِم ذات  وبِها   ة  ت 

مِْْ–الْ البِغْ ْ–لْ ٌْ الخِْ)  اللفاظْ: ى ل  ع   لُّ دُ ت    ةِ ٌ  انِ الث   ةِ ٌ  اَل   ًْ ( فِ  ةْ رْ قْ بْ ْْ-ْرْ ٌْ الح 

ٌ  ه  وبِ  وان  ٌ  ى ح  عل   دلُّ ت   كلمة   وكلُّ  انِ و  ٌ  الح    . ا  م  اسْ  تكونُ  فُ ر  عْ ا 

 اتٌ م  لِ ك   الثِ الث   الِ ث  ً المِ ( فِ  ابْ نْ عْ ال ْْ–ٌْل ْخِْالنْ ْ–ْونْ تْ ٌْ الزْ ْ–ْعْ رْ الزْ )  اللفاظْ:

 . ا  م  اسْ  ونُ كُ ت   فُ ر  عْ ا ٌُ ه  وبِ  لى نبات  ع   لُّ دُ ت   ة  م  لِ ك   وكلُّ  ات  ب  على ن   لُّ دُ ت  

ٌ  الثَّ  ( فً اَلٌةِ ْارْ نْ ْ–ْجْ ارِْمْ ْ–ْارِْخْ فْ ْ–ْالْ صْ لْ صْ )  اللفاظْ:  الِ ث  من المِ  ةِ ان

 . ا  م  اسْ  كونُ ت   عرفُ ا ٌُ ه  وبِ  ماد  ى ج  ل  ع   لُّ دُ ت   ة  م  ل  ك   وكلُّ  اد  م  ى ج  ل  ع   تْ لّ د   ثِ الالث  

ل ْْ–ْذْ خْ ْ–ْنْ ئمْ طْ ٌْ ْ–ًٌْتحْ–أرنًْْ–ْقال ْ) اللفاظْ:ْ ع  ى ل  ع   لُّ دُ ت   ( كلماتٌ ْاج 

 . ل   عْ فِ  ونُ كُ ت   من  ً ز  فِ  ع  ق  و   ث  د  على ح   تدلُّ  ة  م  ل  ك   وكلُّ  من  ً ز  فِ  وقع   ث  د  ح  
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 إل  عنى  ا م  ه  ل   ٌظهرُ  ل ( كلماتٌ ًْفِْ–اءْالبْ ْ–ىْل ْعْ ْ–ْىْ ل ْإِْْ–ْنْ مِْ)  اللفاظْ:

 .ا  ف  رْ ح   ونُ كُ ا ت  ه  تِ ل  مْ ً جُ ل فِ إِ  ى  ن  عْ ا م  ه  ل   رُ ظه  ٌ   ل ة  م  ل  ك   ا وكلُّ ه  تِ ل  مْ فً جُ 

 

ْفِ   :ْةْ الثْ ثْ ْاهْ اعْ وْ ةْأنْ ٌْ العربِْْةِْارْ بْ ًْالعِْفالكلمات 

ْف [رْ ل، ح  عْ م، فِ ] اسْ 

 عالمات االسم
 "ُدُخوُل األلِف والالم  - ينوِ نْ الت    -الَخْفُض  "ْ- أ

 األمثلة:
 .اْلَواِلدَىِذِه َداُر  .ٔ
ارِ  َمْسِجدٌ وَىذا  .ٕ  .يَ َقُع ِِبَاِنِب الدِّ
 .ِلصالِة الَفْجرِ  نَ الُمَؤذّ يف ُكلِّ يَ ْوٍم َأشْتَُع  .ٖ

 الشرح:
واطتفض  .أي يف آخرىا كسرة ,كسرةة بال( يف اصتملة األوىل ؼتفوضاْلَواِلد)كلمة
 .ىو اصتر

 .ضمتان ( يف اصتملة الثانية منونة أي يف آخرىاَمْسِجدٌ )وكلمة
 .( يف اصتملة الثالثة دخلت عليها األلف والالم يف أوعتاَؤّذنَ اظت)وكلمة

أو دخلت عليها األلف والالم كان  ,غترورة( أو منونة)والكلمة إذا كانت ؼتفوضة
 وأْل. (ٔ)فاالسم يعرف باطتفض والتنوين ,على أهنا اسمذلك عالمة 

 

 ( التنوين: عبارة عن ضمتٌن أو فتحتٌن أو كسرتٌن حتدثان نغماً وتنويناً يف آخر االسم.ٔ)
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 "حروف الخفض "الجر -ب

 األمثلة:
 .ُمَبكِّراً  الن ومِ َأْستَ ْيِقُظ ِمَن  .ٔ
 .الصُّْبح َصالةِ أَْذَىُب ِإىَل  .ٕ
 .الصَّالِة يف َوْقِتها ءِ َأداال أِحيُد َعن  .ٖ
 .دٍ الِ خَ  يقِ دِ الص  لى عَ  رُّ مُ أَ  .ٗ
 .يبٍ رِ قَ  لٍ زِ نْ مَ  يف  نُ كُ سْ د يَ الِ خَ  .٘
 .كَ مُّ أُ  هُ دْ لِ تَ  لَْ  كَ لَ  بٍ احِ صَ  بَّ رُ  .ٙ
 .مِ لْ عِ الْ بِ ا يَ ؿتَْ  دٌ الِ خَ ا وَ نَ أَ  .ٚ
 .يءُ ضِ ا يُ الهَُ كِ   سِ الشمْ كَ  الِعْلمُ  .ٛ
 .وِ ومِ لُ عُ وَ  آنِ رْ لقُ لِ  اِت يَ حَ  تُ بْ ىَ وَ  .ٜ

 :الشرح
 .من()( يف اصتملة األوىل ُسبقت حبرف اصترالنَّومِ )كلمة
 .إىل()( يف اصتملة الثانية ُسبقت حبرف اصترَصالةِ )وكلمة
 .عن()( يف اصتملة الثالثة ُسبقت حبرف اصترأَداءِ )وكلمة
 .على()ة الرابعة ُسبقت حبرف اصتر ( يف اصتملالصَِّديقِ )وكلمة
 .يف()امسة ُسبقت حبرف اصتر( يف اصتملة اطتَمْنزِلٍ )وكلمة
 .رب()( يف اصتملة السادسة ُسبقت حبرف اصترَصاِحبٍ )وكلمة
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 .الباء()اْلِعْلِم( يف اصتملة السابعة ُسبقت حبرف اصتر)وكلمة
 .(الكاف)الشْمِس( يف اصتملة الثامنة ُسبقت حبرف اصتر)وكلمة
 .الالم()( يف اصتملة التاسعة ُسبقت حبرف اصترالُقْرآنِ )وكلمة

والكلمة إذا ُسبقت حبرف من حروف اصتر السابقة كان ذلك عالمة على أهنا اسم 
 .فاالسم يعرف بدخول حرف من حروف اصتر عليو

 حروف القَسم -  ج
 :األمثلة

 قُ ْلُت ِلَصديِقي َخاِلد:
 .المِ سْ ىل اإلِ إِ  ةً يَ اعِ دَ  نَّ ونَ كُ ألَ  ةِ بَ الكعْ  ب  رَ وَ   .ٔ
 .آنِ رْ القُ  ومِ لُ عُ  بِ ِب لْ ق َ  لُ مْ أَ  فَ وْ سَ  باهللِ  .ٕ
 .وِ يْ لَ عَ  تُ رْ دَ ا قَ مَ  رَ ي ْ اطتَْ  لُ مَ عْ أَ سَ  منِ حْ الر  تَ  .ٖ

 الشرح:
( يف اصتملة األوىل ُسبقت بواو القسم)الكلمة  .َربِّ

 .اهلل( يف اصتملة الثانية ُسبق بباء القسم)ولفظ اصتاللة
 .الرَّزْتِن( يف اصتملة الثالثة ُسبقت بتاء القسم)وكلمة

كان ذلك   (التاء -الباء  -الواو )حبرف من حروف القسم والكلمة إذا ُسبقت
 .فاالسم يُعرف إذا دخل عليو حرف من حروف القسم ,عالمة على أهنا اسم
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 عالمات الفعل

 تَاُء التأنيث الس اكنة " -َسْوف  -الس ين  -"َقْد 
 األمثلة:

 .اْلُمِطيُع لَِواِلَدْيوَأفْ َلَح َقْد  .ٔ
 .يِيتُ َواِلدي ما حَ  َسُأِطيعُ  .ٕ
 .ُكلَّ َما يُ ْرِضيهَما  َأْعَملُ َسْوَف  .ٖ
 .َفَجزَاُؤَىا طَاَعِت  ,أُمِّي َعَلى َراَحِت  َسِهَرتْ  .ٗ

 الشرح:
 .َقْد()يف اصتملة األوىل ُسبقت باضترف (أَفْ َلحَ )كلمة
 .السٌِّن()أُِطيُع( يف اصتملة الثانية ُسبقت حبرف)كلمة
 .َسْوف()رفَأْعَمُل( يف اصتملة الثالثة ُسبقت باضت)كلمة
 ," َسِهَرْت( يف اصتملة الرابعة ضتقتها تاء يف آخرىا تسمى " تاء التأنيث)كلمة

 .وىذه التاء ال تكون إال ساكنة
أو ضتق  َسْوف " -السٌِّن  -والكلمة إذا ُسبقت حبرف من ىذه اضتروف " َقْد 

 .كان ذلك عالمة على أهنا فعل  ,آخرىا تاء التأنيث
 تَاُء التأنيث السَّاكنة(. -َسْوف  -السٌِّن  -َقْد )فالفعل يعرف بالعالمات

 
 

 
 



- 9 - 
 

 
 عالمات الحرف

 األمثلة:
 قَاَل َخالٌد ُيُِيُب َعْن َأْسِئَلِة أَبِيِو :

 .َوْقِتَها َعنْ أَُؤخِِّر الصَّالََة  َلمْ  ،الَ  .ٔ
 .الُقرآنِ  ِمنَ َحِفْظُت أَْربَ َعَة َأْجزَاٍء  .ٕ
 .َسِن اأَلْخاَلقِ حْ بِأَ تَ رَاِن ِإالَّ ُمَتَخلِّقاً  َلنْ  .ٖ

 الشرح:
 (الباء -َلْن  -ِمَن  -َعْن  -لَْ  -الَ )الكلمات الت حتتها خط يف اصتمل السابقة

وكل كلمة ال تقبل  ,وال عالمة من عالمات الفعل ,تقبُل من عالمات االسم ال
 .اضترف()وال عالمات الفعل تسمى ,عالمات االسم

 م وال يقبل عالمات الفعل.فاضترف يعرف بأنو ال يقبل عالمات االس
 وأقسامو ثالثة: ,ؽتا سبق يتبٌن أن الكالم ىو اللفظ اظتركب اظتفيد

 .وبو يُ ْعَرفُ  ,ولكل قسم توضحو ,اسم وفعل وحرف
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 اطتالصة:
 َصاِحُب اأَلْجُروِميَّة: يَ ُقولُ 

 
 وُ امُ سَ قْ أَ وَ  ،عِ ضْ وَ الْ بِ  يدُ فِ مُ الْ  بُ الَكاَلُم ُىَو الل ْفُظ المرك  

 .لمعنى اءَ جَ  فٌ رْ حَ وَ  ،لٌ عْ فِ وَ  ،مٌ : اسْ ةٌ ثَ الَ ثَ 
 .المِ ال  وَ  فِ لِ األَ  ولِ خُ دُ وَ  ،ينِ نوِ الت  وَ  ضِ فْ خَ الْ بِ  فُ رَ عْ ي ُ  مُ فاالسْ 

 - يلى فِ عَ  - نْ عَ  - ىلَ إِ  - نْ مِ ):يَ ىِ وَ  ضِ فْ خَ الْ  وفُ رُ حُ وَ 
 .(المُ ال   - افُ كَ اْل - اءُ بَ الْ  - ب  رُ 

 .(اءُ ت  ْلاَ  - اءُ بَ لْ اَ  - اوُ وَ لْ اَ ):يَ ىِ وَ  مِ سَ قَ الْ  وفُ رُ حُ وَ 
 -الس ين  -َقْد ):يَ ىِ وَ  ةِ يَ اآلتِ  وفِ رُ بالحُ  فُ رَ عْ ي ُ  لُ عْ فِ الْ وَ 

 .(تَاُء التأنيث الس اكنة -َسْوف 
 .لِ عْ فِ الْ  يلُ لِ دَ  الَ وَ  مِ االسْ  يلُ لِ دَ  وُ عَ مَ  حُ لُ صْ يَ  ا الَ مَ  فُ رْ حَ الْ وَ 
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ْتدرٌبات

دثوا عن بنً لم : } بلِّغوا عنًِّ ولو آٌة  قال علٌه الصلة والس -ٔ ، وحِّ

أ مقْ  إسرابٌل  ول بوَّ دا  فْلٌت  ًَّ متعمِّ ب  عل ذ  {               ارِ النَّ  ن  مِ  هُد  ع  حرٌج ومن ك 

 رواه الشٌخان

ؤُْصلٌِهِ }قال تعالى :  -ٕ ق ر   س   [ٕٙ:  المدثر{ ]س 

ا}قال تعالى :  -ٖ ا ف ل مَّ ْته  ع  ض  بِّ  ق ال تْ  و  ا إِنًِّ ر  ْعُته  ض  ُ  أُْنث ى و  ّللاَّ ا أ ْعل مُ  و   بِم 

تْ  ع  ض  س   و  ٌْ ل  رُ  و  ك  اأْلُْنث ى الذَّ إِنًِّ ك  ا و  ُته  ٌْ مَّ م   س   ٌ ْر إِنًِّ م  ا و  ا بِك   أُِعٌُذه  ه  ٌَّت  ُذرِّ  ِمن   و 

انِ  ط  ٌْ ِجٌمِ  الشَّ  [ٖٙ:  عمران آل{ ]الرَّ

ْالسئلةْ:ْ

موضح (1 مفٌداْ  معناهْ.استخرجْمنْالنصْقوالْ   اْ 

العالمةْالتًْعرفتهماْبهماْ. (2  استخرجْمنْالحدٌثْالشرٌفْاسمٌنْمبٌناْ 

ْ ْمعْاالسمْالذيْبعدهْ. (3 ْوأعربه ْخفض   استخرجْمنْالحدٌثْالشرٌفْحرف 

ْبالسٌن. (4 بِق   استخرجْمنْاآلٌةْفعال ْس 

ْالتأنٌِثْ. (5 ْبهْتاء  اتصل ت   استخرجْمنْاآلٌةْفًْالمثالْالثالثْفعالْ 
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 اإلعراب باب
 األمثلة:

ينِ  الص الةُ  .ٔ  .ِعَماُد الدِّ
 .يف َوْقِتَها الص الةَ أَُؤدِّي  .ٕ
 .يف َتْطِهًِن نَ ْفِسي الص الةِ َأْعَتِمُد َعلى  .ٖ

 الشرح:
ويف اصتملة الثانية يف  ,( يف اصتملة األوىل يف آخرىا ضمة ظاىرةالصَّالةُ )كلمة

 .كسرة ظاىرة  ويف اصتملة الثالثة يف آخرىا ,آخرىا فتحة ظاىرة
والكلمة الت يتغًن آخرىا  ,وقد جاء ىذا التغيًن الختالف العوامل الداخلة عليها

 .باختالف العوامل الداخلة عليها تكون معربة
فاإلعراب: ىو تغيًن أواخر الكلمة الختالف العوامل الداخلة عليها لفظاً  

 يف اصتملتٌن (عيسى)ةأو تقديراً ككلم ,الصالة( يف األمثلة الثالثة السابقة)ككلمة
ِإنَّ ِعيَسى َرُسوُل اهلِل " فكلمة عيسى يف اصتملة األوىل يف آخرىا  -"ِعيَسى َرُسوُل اهلِل 

 .ويف اصتملة الثانية فتحة مقدرة على األلف ,ضمة مقدرة على األلف
َحْيث  -أَْيَن )وىناك كلمات ال يتغًن آخرىا باختالف العوامل الداخلة عليها مثل

 .وىذه الكلمات مبنية (َكمْ   - أَْمسِ  -
 .فالبناء ىو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مهما اختلفت العوامل الداخلة عليها

 َويَ تَِّضُح من الشرح السابق أن الكالم نوعان:
 .وال ثالث عتما ,والنوع الثاِن مبين ,النوع األول معرب

فَالرَّْفُع َوالنَّْصُب يشرتكان يف  .ولإلعراب أقسام أربعة: َرْفٌع َوَنْصٌب َوَخْفٌض َوَجْزمٌ 
 .وخيتص اصتَْْزُم بالفعل ,وخيتص اطْتَْفُض باالسم ,االسم والفعل
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 اطتالصة:
 ة:يَّ ومِ رُ يَ ُقوُل َصاِحُب اأَلجْ 

 
اإِلْعَراُب: ُىَو تَ ْغييُر َأَواِخِر اْلَكِلِم اِلْخِتاَلِف اْلَعَواِمِل 

اِخلِة َعَلْيِو َلْفظاً َأْو تَ ْقِدير   ،َوَأْقَساُمُو َأرْبَ َعٌة: رَْفعٌ  ،اً الد 
فَِلأَلْسَماِء ِمْن َذِلك الر ْفُع َوالن ْصُب  ،َوَجْزمٌ  ،َوَنْصبٌ 

َوِلأَلفْ َعاِل ِمْن َذِلَك الر ْفُع  ،َوالَ َجْزٌم ِفيَها ،َواْلَخْفضُ 
 .َواَل َخْفَض ِفيَها ،َوالن ْصُب َواْلَجْزمُ 
 .ةً دَ احِ وَ  لةً اَ حَ  ةِ مَ لِ كَ اْل رِ آخِ  ومُ زُ َواْلِبَناُء: ُىَو لُ 

 
 

ْتدرٌبات

ل مة  قال ْت : قال  رسوُل ّللا صلى ّللا وعلٌه وسلم -ٔ )إّنما :ْْعن أمِّ س 

تِِه  ًَّ ؛ ولعلَّ بعضكم أن ٌكون  ألحن  بحجَّ أنا بشٌر وإنَّكم تختصمون  إل

ً  معه على نحِو ما أسمع فمْن قضٌُت له من حقِّ أخٌِه  مْن بعض  فؤقض

 ٌؤْخْذهُ فإنما أقطُع لُه قِطعة  من النار ( أخرجه البخاري ومسلم  فل شٌبا  

ْالسئلةْ:ْ

استخرج من الحدٌث الشرٌف اسمٌن معربٌن وفعلٌن مبنٌٌن واسما   (1

 مخفوضا  وفعلٌن معربٌن .
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 باب معرفة عالمات اإلعراب

 أواًل:عالمات الرفع
 من عالمات الرفع الضمة -ٔ

  األمثلة: (1

ْ:ْالمثلةْ 

 إِذْ }تعالى :  قال اِهٌمْ  ق ال   و  ر  بِّ  إِب  لْ  ر  ا اْجع  ذ  ل د   ه  ا اْلب  اْجُنْبنًِ آِمن  ًَّ  و  نِ ب  ْعُبد   أ نْ  و   ن 

ام    [ٖ٘:  إبراهٌم{ ]اأْل ْصن 
  ٌِّر رسولُ  )رضً ّللا عنها (عائشةْ قالت ن  ل  ع   ى ّللاُ لَّ ص   ّللاِ  : } ماُخ ٌْ لَّم  ب  ٌِه وس 

ار   ِن إِلَّ اْخت  ٌْ ر  أ ْمر  س  ٌْ  ا {م  هُ أ
  ُمُ هِ ابِ د  ٌِن أ  سِ حْ ت  و   ٌن  دِ اهِ ج  ٌِب المُ رِ دْ لت   اهدْ عْ المْ  ُتقام . 

 مناتْ ال  .ةِ اج  الح   د  نْ ى عِ ح  رْ ن  الج  فْ عِ سْ ٌُ   مؤ 
  ِْة والسَّ هْ اُت على ن  الطالب   تسٌر ُبوَّ  . حِ الِ لِف الصَّ ِج النُّ

ْالشرح:ْ

ٌْ ،ْتْ اتْ نْ ؤمِْمْ ال،ْدْ اهِْعْ ،ْالمْ ةْ شْ ائِْ،ْعْ إبراهٌمْ الكلمات: )  فهً  اعدا الكلمة تسٌرُ م   ( أسماءٌ  رْ س

 .ة مرفوعةٌ ب  عر  فعل وكلها مُ 

 (حٌ الِ ص   مٌ الِ س   سُ ونُ ٌُ  )ٌوسفُ  هُ ل  ثْ ومِ  على واحد   دلَّ  مرفوعٌ  ( فً اَلٌة اسمٌ  فكلمة ) إبراهٌمُ 

، بُ ن  ٌْ ه )ز  ة ومثلد  ى واحِ ل  ع   دلَّ  مرفوعٌ  فً المثال الثانً اسمٌ  ( فً الحدٌثِ  وكلمة )عابشةُ 

 (ةُ ن  ٌْ كِ ، سُ دٌ عْ ، و  ةُ م  اطِ ف  

ه مفردُ  ذةٌ اتِ ومثله ) أس  (  دٌ ه  عْ م  )مفرده  مرفوعٌ  ( فً الجملة الثالثة جمعٌ  دُ اهِ ع  ) الم   كلمةُ 

 ( بٌ الِ ط   هُ دُ ر  فْ مُ  بٌ لَّ ، طُ ابٌ ت  كِ  هُ فردُ مُ  بٌ تُ ، كُ بٌ ٌْ جِ ن   هُدُ ر  فْ مُ  اءٌ ب  ج  ، نُ  اذٌ ت  أسْ 

ٌَّ  أنَّ  تجدْ  ع  مْ الج   ملِ وتؤ فرد  المُ  لِ تؤمَّ   ن  مِ  وعُ ا النَّ ذ  وه   دِ ر  مفْ الُ  ةُ ور  فٌه صُ  رتْ الجمع قد تغ

 ٌر(.كسِ مع التَّ ى ) ج  سمَّ ٌُ  دِ فر  المُ  ةِ ور  صُ  نْ ع   هُ التً تتغٌر فٌه صورتُ  وعِ مُ الجُ 



- ٔ٘ - 
 

 هُ مفردُ  اتٌ ب  الِ ط   هُ ل  ثْ ومِ  ةٌ ن  إمِ مُ  هُفردُ مُ  مرفوعٌ  جمعٌ  الرابعِ  فً المثالِ  إمناتُ مُ الوكلمة : ) 

 ةِ ل  ث  مْ األ   هِ فً هذِ  د  ر  فْ المُ  السم   لِ ؤمَّ ت   ( ةٌ ت  انِ ق   هُدُ فر  مُ  اتٌ ت  انِ ق   ةٌ م  صابِ  هُ فردُ مُ  ، صابماتٌ  ةٌ ب  الِ ط  

 . دِ فر  المُ  ورةِ فً صُ  تغٌٌر   دون   على المفردِ  وتاء   ا  ا ألفن  دْ ا زِ ن  جد أنَّ ت   ع  مْ الج   لِ مَّ ؤْ ت  و  

 (ْمِْالِْالسْ ْثِْؤنْ المْ ْ)ْجمعْ ى : سمَّ تُ  ا ألف وتاء على المفرد  ٌه  فِ  زادُ التً ٌُ  والكلماتُ 

 شًء ومثله  هخرالخامس فعل معرب مرفوع لم ٌتصل بآوكلمة )تسٌر( فً المثال 

ٌ  لُ قاتِ ، ٌُ دُ اهِ ج  ) ٌُ  ٌ  لُ سِ بْ ت  سْ ،  ٌ  تُ نُ قْ ،   ( عُ م  سْ ، 

اِرع(عْ الفِْى )مَّ س  ٌُ  رِ اضِ الح   نِ م  ً الزَّ فِ  ث  د  ى ح  ل  ع   تْ وهذه األفعال دلَّ   لْالم ض 

ِجْد  لِ م  فً الجُ  لحظ هذه األلفاظ التً تحتها خطٌ  عالمةْللرفعْْةْ مْ فالضْ  ةٌ مَّ فً آخرها ض  ت 

  فًْ:

ْفَردِ  -أ
ُ
 .االْسِم اظت

 .رَتِع التَّْكِسًنِ  -ب
 .رَتِع اْلُمَؤنَِّث السَّالِِ  -ج
 .ِخرِِه َشْيءٌ اْلِفْعِل اْلُمَضارِِع الَِّذي لَْ يَ تَِّصْل ِبآ -د
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 ومن عالمات الرفع الواو -ٕ
 األمثلة:

 .َمَساِجَد اهللِ  اْلُمْسِلُمونَ يَ ْعُمُر  .ٔ
 .الصَّاَلَة يف اْلَمْسِجدِ  َأُخْوكَ يُ َؤدِّي  .ٕ
 .َعاِلٌ ِمَن اْلُعَلَماءِ  َأبُ ْوكَ  .ٖ
 .ُخُلٍق َكِريٍْ  ُذوأَْنَت  .ٗ

 :الشرح
 (ُذو -أَبُ ْوَك  -َأُخْوَك  -اْلُمْسِلُموَن )الكلمات الت حتتها خط يف اصتمل السابقة

 .أشتاء معربة مرفوعة
ُمْسلم( ومثلو اظتؤمنون رتع مرفوع مفرده )اْلُمْسِلُموَن( رتع مرفوع مفرده)فكلمة

 .والعابدون رتع مرفوع مفرده العابد ,مؤمن
ون بدون تغيًن اصتمع جتد: أن اصتمع زيد عليو الواو والن لِ مَّ أَ تَ وَ  ,االسم اظتفرد لِ مَّ أَ تَ 

وكل مفرد يزاد عليو الواو والنون بدون تغيًن يف صورة اظتفرد  ,يف صورة مفرده
ِر اْلسَّاِلَ()يسمى  .رَتَْع اْلُمذَكَّ

 –فُوَك )ثلهاِبعىن صاحب أشتاء مرفوعة وم (ُذو -أَبُ ْوَك  -َأُخْوَك )وكلمات
 .وىذه األشتاء تعرف باألشتاء اطتمسة ,((ٔ)زَتُوكَ 

ة الرفع يف كل من رتع اظتذكر السال واألشتاء اطتمسة جتد العالمة الحظ عالم
 .وليست الضمة ,الواو
 
 
 
 .( اضتَُْم : أب الزوجةٔ)



- ٔ6 - 
 

 واو تكون عالمة للرفع يف موضعٌن:ؽتا سبق من الشرح يتبٌن أن ال
 .رتع اظتذكر السال -أ

 .األشتاء اطتمسة -ب
 
 

 ومن عالمات الرفع األلف -ٖ
 األمثلة:

 .اْلَمْسِجَدانِ ُبيِنَ  .ٔ
 .اضتَِْدْيَث ِفْيِهَما اْلَوَاعِظَانِ يَ تَ َناَوُب  .ٕ
 .رَْكَعَتانِ َصاَلُة الصِّْبِح  .ٖ

 الشرح:
 (رَْكَعَتانِ  -اْلَواَعِظَاِن  -اْلَمْسِجَداِن )الكلمات الت حتتها خط يف اصتمل السابقة

 .لف ونونأدل كل اسم على اثنٌن أو اثنتٌن بزيادة  ,أشتاء معربة مرفوعة
 .اظتسجد()اْلَمْسِجَداِن( مثىن مرفوع مفرده)فكلمة
 .الواعظ()اْلَواَعِظَاِن( مثىن مرفوع مفرده)وكلمة
 .ركعة()رَْكَعَتاِن( مثىن مرفوع مفرده)وكلمة

وكل كلمة  ,جتد: أن اظتثىن زيد عليو األلف والنون ,وتأمل اظتثىن ,تأمل االسم اظتفرد
(اْلُمث َ )يزاد عليها األلف والنون تسمى  .ىنَّ

فاأللف عالمة  ,وليست الضمة ,الحظ آخر اظتثىن جتد: أن عالمة الرفع فيو األلف
 .للرفع يف اظتثىن
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 من عالمات الرفع ثبوت النون -ٗ
ْْاألمثلة:

ا}قال تعالى :  (ٔ ن انِ  فٌِِهم  ٌْ انِْ ع   ٌ ِر  [ٓ٘:  الرحمن{ ]ت ج 

ا}قال تعالى :  (ٕ إِذ  ا آِمُنوا ل هُمْ  قٌِل   و  م  ن   ك  ا أ ُنْإِمنُ  ق الُوا اسُ النَّ  آم  م   ك 

ن   ف ه اءُ  آم  ف ه اءُ  ُهمُ  إِنَُّهمْ  أ ل   السُّ ل ِكنْ  السُّ ل م ونْ  ل   و  ع  :  البقرة{ ]ٌ 

ٖٔ] 

 ؟ ة  د  وَّ جُ ة مُ ح  اتِ الف   راءة  قِ  نْ ٌْ نِسِْحْ تْ  ا : هلْ ه  تِ ن  لبْ  األمُّ  التِ ق   (ٖ

ْالشرحْ:ْ

ْنْ ٌْ نِسِْحْ تْ ْ–ْونْ مْ ل ْعْ ٌْ ْ–انٌْْ رِْجْ )تْ :  ةِ ق  ابِ السَّ  ةِ ل  ثِ مْ ً األ  فِ  ها خطٌ حت  التً ت   الكلماتُ 

 . ةٌ وع  فُ رْ م   ةٌ ع  ضارِ مُ  هً أفعالٌ  (

ٌ  جْ ٌ   هُ ل  ثْ ومِ  ٌنِ ن  الثْ  مٌرُ ض   هِ بِ  صل  ان( اتَّ ٌ  رِ جْ )ت   ضارعُ المُ  لُ عْ فالفِ   ان وأصلُ ر

 )تجري( - ثنٌنألف ال -عل قبل اتصال الضمٌر الفِ 

  ٌ  ون  تعلمُ  هُ ماعة ومثلُ واو الج   مٌرُ به الضَّ  ل  ص  تَّ ( اون  مُ ل  عْ والفعل المضارع )

 الفعل قبل اتصال الضمٌر )ٌعلم( لُوأصْ 

 ل  بْ ق   هُ لُ صْ أ  و   ةِ ب  اط  خ  المُ  اءُ ٌ   ٌرُ مِ ( اتصل به الضَّ ٌن  نِ سِ حْ والفعل المضارع )تُ 

 (نْ سِ حْ )تُ  الِ التص  

ٌ   واألفعالُ  ٌ   ةِ ع  ام  و واو الج  أ   ٌنِ ثنِ األ فُ ا ألِ ه  بِ  لُص  ت  التً   ةِ ب  ط  خا  المُ  ةِ ث  نَّ إ  المُ  اءُ أو 

 مثل

ى األفعال سمَّ ( تُ  دٌن  اهِ ج  تُ  - ون  جاهدُ تُ  – ون  اهدُ ج  ٌُ  – انِ د  اهِ ج  تُ  -اند  اهِ ج  ) ٌُ  

 الخمسة 

 أنَّ  دْ جِ ت   رُ ابِ م  ذه الضَّ ه   هِ بِ  لتْ ص  لحظ علمة رفع الفعل المضارع الذي ات  

 . ةُ م  الضَّ  تِ س  لٌْ ، وونِ النُّ  ثبوت   عِ فْ الرَّ  ة  لم  ع  

ْ.ْةِْسْ مْ الخْ ْفعالًِْْال ْفِْفعِْللرْ ْالمةْ عْ ْونِْالنْ ْفثبوتْ ْ
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من الشرح السابق يتبٌن أن عالمة الرفع يف االسم اظتعرب والفعل اظتعرب 
 .(ثُ ُبوُت النُّونِ  -األَِلُف  -اْلَواُو  -الضَّمَّةُ )ىي:

 اطتالصة:
 ة:يَّ ومِ رُ جْ األَ  بُ احِ صَ  ولُ قُ ي َ 

 
 ِع َأرَْبُع َعاَلَماٍت:لِلر فْ 

ُة )  .(النُّونِ  -األَِلُف  -اْلَواُو  -الض م 
 ا الضمة فتكون عالمة للرفع في أربعة مواضع:فأم   -
 .االْسِم الُمْفَردِ  -ٔ
 .َجمِع الت ْكِسيرِ   -ٕ
 .َجمِع اْلُمَؤن ِث الس اِلمِ  -ٖ
 .ِه َشْيءٌ اْلِفْعِل اْلُمَضارِِع ال ِذي َلْم يَ ت ِصْل بِآِخرِ  -ٗ
 ا الواو فتكون عالمة للرفع في موضعين:وأم   -
 .َجْمُع اْلُمذَك ِر اْلس المِ  -ٔ
 .(ُذو َمالٍ  ،َحُموَك  ،ُفوَك  ،أَبُ ْوَك  ،َأُخْوَك )اأَلْسَماُء اْلَخْمَسُة َوِىَي: -ٕ
 ي:فِ  عِ فْ لر  لِ  ةً مَ الَ عَ  ونُ كُ تَ ف َ  فُ ا األلِ وأم   -

 .تَ ْثِنَيِة اأَلْسَماِء َخاص ة
 وأم ا النُّوُن فَ َتُكوُن َعاَلَمًة لِلر ْفِع ِفي: -

َأْو َضِميُر  ،َأْو َضِميُر َجْمعٍ  ،الفْعل الُمَضارع ال ذي ات َصَل بِآِخرِِه َضِميُر تَ ْثِنَيةٍ 
 .الُمَؤن  َثِة اْلُمَخاطََبةِ 
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 تدرٌبات

ى}قال ّللا تعالى فً سورة البقرة :  صَّ و  ا و  اِهٌمُ  بِه  نِ  إِْبر  ْعقُوبُ  ٌهِ ب   ٌ ا و   ٌ  ًَّ نِ  إِنَّ  ب 

ف ى ّللاَّ   ٌن   ل ُكمُ  اْصط  أ ْنُتمْ  إِلَّ  ت ُموُتنَّ  ف ل   الدِّ  ُكْنُتمْ  أ مْ }، [ٕٖٔ:  البقرة{ ]ُمْسلُِمون   و 

اء   د  ر   إِذْ  ُشه  ض  ْعقُوب   ح  ْوتُ  ٌ  نٌِهِ  ق ال   إِذْ  اْلم  ا لِب  ْعُبُدون   م  ْعِدي ِمنْ  ت  ْعُبدُ  ق الُوا ب   ن 

إِل ه   ل ه ك  إِ  ابِك   و  اِهٌم   آب  اِعٌل   إِْبر  إِْسم  اق   و  إِْسح  ا و  ا إِل ه  اِحد  ن ْحنُ  و  { ُمْسلُِمون   ل هُ  و 

 [ٖٖٔ:  البقرة]

ْالسئلةْ:ْ

 بم  أوصى إبراهٌم ُ بنٌه وٌعقوُب ؟ (ٔ

ه  اَلٌتٌناستخرج من  (ٕ ٌِّن مفرد   اسما  مفردا  مرفوعا  ثم جمع تكسٌر وع

ْفِعِه  استخرج من اَلٌة جمع (ٖ ة  ر  م  ل  ٌِّْن ع  ب   مذكر سالم و 
ة  رْفِعِه  (ٗ لم  ٌِّْن ع   استخرج من النص فعل  مضارعا  وب 

 هات اسم من األسماء الخمسة فً جملة مفٌدة بحٌث ٌكون مرفوعا   (٘
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 ثانياً: عالمات النصب
 من عالمات النصب الفتحة -ٔ

 :األمثلة
 .بَ الِ ط  ال اذُ تَ سْ األُ  حُ صَ نْ ي َ  .ٔ
 .الضَُّعَفاءَ َساِعُد اْلَقاِدُر يُ  .ٕ
 .ِبَغًْنِ اهللِ  َأْسَتِعينَ َلْن  .ٖ

 الشرح:
 الطَّاِلَب( يف اصتملة األوىل اسم مفرد منصوب دل على واحد.)كلمة
 .الضَُّعَفاَء( يف اصتملة الثانية رتع تكسًن منصوب مفرده ضعيف)وكلمة
 .بآخره بشيءَأْسَتِعٌَن( يف اصتملة الثالثة فعل مضارع ل يتصل )وكلمة

 ,جتد يف آخر كل منها فتحة (َأْسَتِعٌنَ  -الضَُّعَفاَء  -الطَّاِلَب )الحظ الكلمات
 وىذه الفتحة عالمة النصب يف:

ْفَردِ  -أ
ُ
 .االْسِم اظت

 .رَتِع التَّْكِسًنِ  -ب
 .اْلِفْعِل اْلُمَضارِِع الَِّذي لَْ يَ تَِّصْل ِبآِخرِِه َشْيءٌ  -ج

 
 لفومن عالمات النصب األ -ٕ

 األمثلة:
 .اجَ تَ حْ مُ الْ  دُ اعِ سَ يُ  اكَ بَ أَ  تُ يْ أَ رَ  .ٔ
 .وفَ رُ عْ مَ الْ  عُ نَ صْ يَ  اكَ خَ أَ  تُ لمْ عَ وَ  .ٕ
 .هِ ًنِْ غَ لِ  ةَ ونَ عُ مَ الْ  مُ دِّ قَ ي ُ  نْ مَ  ةِ وءَ رُ مُ الْ  ذا نَ أَ وَ  .ٖ



- ٕٕ - 
 

 :الشرح
َأَخاَك( يف )كلمة  .أَبَاَك( يف اصتملة األوىل من األشتاء اطتمسة وىي منصوبة)كلمة

 .من األشتاء اطتمسة وىي منصوبة اصتملة الثانية
 .َذا( يف اصتملة الثالثة ِبعىن صاحب من األشتاء اطتمسة وىي منصوبة)وكلمة

فاأللف  ,وليست الفتحة ,الحظ عالمة النصب يف آخر الكلمة جتدىا األلف
 .عالمة للنصب يف األشتاء اطتمسة

 
 ومن عالمات النصب الكسرة -ٖ

ْْاألمثلة:

ا}قال تعالى:  ُنوا ِذٌن  الَّ  أ مَّ ِملُوا آم  ع  اتِْ و  الِح  ل هُمْ  الص  نَّاتُ  ف  ى ج  ؤْو  ا ُنُزل   اْلم   بِم 

اُنوا لُون   ك  ْعم   [9ٔ:  السجدة{ ]ٌ 

ب  }وقال عزَّ من قابل:  ذِّ ٌُع  ُ  لِ افِقٌِن   ّللاَّ افِق اتِْ اْلُمن  ن  ال م  اْلُمْشِرِكٌن   و  اتِْ و  ِرك  ال م ش   و 

ٌ ُتوب   ُ  و  ل ى ّللاَّ ِمن اتِْ ْإِمنٌِن  اْلمُ  ع  ال م ؤ  ان   و  ك  ُ  و  ا ّللاَّ فُور  ا غ  ِحٌم  :  األحزاب{ ]ر 

6ٖ]ْ

ْالشرحْ:ْ

ٌ  )الصَّ  كلمةُ   ةُ كلم   هُ لُ ثْ منصوب ومِ  م  الِ س   ث  نَّ إ  مُ  عُ مْ ى ج  ة األول  الحات( فً اَل

ن ث  مُ  عُ مْ ( فً اَلٌة الثانٌة ج  الُمإمناِت  –الُمْشركاِت  – قاتِ افِ ن  )المُ   م  الِ س  إ 

 .منصوب 

 فً جمعِ  النصبِ  علمةُ  وهذه الكسرةُ  كسرة   هِ فً آخر دْ ع تجِ مْ ا الج  ذ  ه   ظْ لحِ 

 . ةُ ح  تْ الف   ولٌستِ  مِ الِ السَّ  ثِ إنَّ المُ 

ْ.ْمِْالِْالسْ ْثِْؤنْ المْ ْمعِْفًْجْ ْصبِْللنْ ْعالمةْ ْرة ْفالكسْ 
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 ومن عالمات النصب الياء -ٗ
ْْاألمثلة:

ق ال  }قال تعالى :  .ٔ ا ف ُرواك   الَِّذٌن   و  بَّن  ا ر  نِْ أ ِرن   ٌ ا الل ذ  ن  لَّ  اْلِجنِّ  ِمن   أ ض 

اْْلِْنسِ  ا و  ْلُهم  ْجع  ْحت   ن  ا ت  اِمن  ا أ ْقد  ُكون   ٌ  [9ٕ:  فصلت{ ]اأْل ْسف لٌِن   ِمن   لِ
ُت ال قال علٌه الصلة والسلم : } .ٕ ٌْ أ  ً إلى انِ ج  ر  خْ ؤ  ً ف  انِ ٌ  ت  أ   ٌنِْل ْجْ رْ  ة  ل  ٌْ لَّ ر 

، وعلى ابمٌ ق   لٌ جُ ر   ٌهِ م فِ د   نْ مِ  ر  هْ ى ن  ل  ا ع  ن  ٌْ ت  ى أ  ت  ا ح  ن  قْ ل  ط  انْ ة  ف  س  دَّ ق  ض  مُ رْ أ  

 ا أراد  إذ  ف   هرِ الذي فً النَّ  لُ جُ الرَّ  ل  ؤقب  ف   جارةٌ حِ  ٌدٌهِ  بٌن   رجلٌ  هرِ النَّ  شطِّ 

 اء  ا ج  م  كلَّ  عل  ! فج   انْ ك   ٌثُ ح   هُ دَّ ر  ف   فً فٌهِ  حجر  ى الرجل بِ م  ر   خرج  ٌ   أنْ 

  ٌ ه ٌتُ أ  هذا الذي ر   ا: م   تُ فقلْ  ا كان  كم   عُ جِ رْ ٌ  ف   بحجر   فً فٌهِ  ىمر   رج  خْ ل

 ا ( { أخرجه البخاري ب  الرِّ  لُ : )آكِ  ال  ؟ ق  هرِ فً النَّ 
جْ  تُ أٌْ ر   .ٖ  ِة .ك  عر  وِض الم  خ  ل   ون  عدُّ ت  سْ ٌ   نْ ٌْ دِْاهِْالم 

رِك األسْ  ٌنْ قِافِنْ المْ إنَّ  .ٗ  .  ارِ الن   ن  مِ  لِ ف  فً الدَّ

ْ:ْْالشرح

 ي الذِ  هُ دُ ر  فْ وب مُ صُ نْ ى م  ن  ث  ى مُ ول  األُ  ن( فً اَلٌةِ الكلمة )الّلذٌْ   

 نصوب مفرده رجل ى م  ن  ث  مُ  رٌفِ الشَّ  ٌثِ دِ ( فً الح  نِ ٌْ ل  جُ والكلمة )ر  

 . دُ اهِ ج  المُ  هُدُ ر  فْ وب مُ صُ نْ ر م  ذكَّ مُ  معُ ج   الثِ الث   الِ ث  ( فً المِ والكلمة )المجاهدٌن  

 . نافقُ المُ  هُردُ فْ نصوب مُ ر م  ع مذكَّ مْ ج   ابعِ الرَّ  الِ ث  ً المِ ( فِ قٌن  افِ ن  والكلمة )المُ 

 أنَّ  دْ جِ ن( ت  ٌْ ل  جُ ر   –ى )الّلذٌن نَّ ثل المُ ؤمَّ رجل( وت   –ي د )الذِ ر  فْ المُ  سم  ال لِ مَّ ؤ  ت  

ٌ   ٌهِ ل  ع   ٌد  ى زِ نَّ ث  المُ  ا ه  ل  بْ ق   ام   وحٌ تُ فْ م   ونونٌ  اءٌ ٌ   لٌهِ ع   ٌد  زِ  اسم   ون وكلُّ النُّ و   اءُ ال

 ى(ن  ث  ى )المُ مَّ س  ٌُ  ا  إنث  مُ  أمْ  مذكرا   واء كان  س  

 ( تجدْ ن  ٌْ قِ افِ ن  الم   – ن  ٌْ دِ اهِ ج  ع ) المُ مْ الج   لِ مَّ ؤ  ( وت  ق  افِ ن  المُ   -د  اهِ ج  السم )المُ  لِ وتؤمَّ 

 علٌه الٌاءُ  ادُ ز  ٌُ  رد  فْ مُ  اسم   ها وكلُّ ل  قبْ  ام   ورٌ كسُ م   ونونٌ  اءٌ ٌ   ٌهِ لِ ع   ٌد  زِ  ع  مْ الج   أنَّ 

 الم(السَّ  رِ ذكَّ المُ  ع  مْ ى )ج  سمَّ ون ٌُ والنُّ 
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ٌ   دُ جِ ت   ك  إنَّ ف   المِ ر السَّ ذكَّ المُ  عِ مْ ج   ر  ى وآخِ ثنَّ المُ  ر  آخِ  لحظْ  صب علمة للنَّ  اء  ال

 الفتحة . ولٌستِ 

ْصبْفًْ:للنْ ْعالمةْ ْفالٌاءْ 

 ى نَّ ث  المُ  - أ

  المِ السَّ  رِ كَّ ذ  المُ  عِ مْ ج   - ب

 
 لنصب حذف النونومن عالمات ا -٘

ْْاألمثلة:

ْنْ تْ  لنْ   .ٔ  ا .ه  ل   ًِ عْ السَّ إل بِ  ّللاِ  بٌلِ ً س  ة فِ اد  ه  الشَّ  اال 

لُوا ل مْ  ف إِنْ }:  ىال  ع  ت   قال   .ٕ ْفع  ل نْ  ت  ل وا و  ع  ف  قُوا ت  ا الَّتًِ النَّار   ف اتَّ قُوُده   النَّاسُ  و 

ةُ  ار  اْلِحج  تْ  و  افِِرٌن   أُِعدَّ  [ٕٗ:  البقرة{ ]لِْلك 

ًْ أْن  أحبُّ  .ٖ  ثنٌن والخمٌس .على صٌاِم ٌومً ال تحافِظ

ْالشرحْ:ْ

 وبٌ صُ نْ م   ةِ س  مْ الخ   من األفعالِ  مضارعٌ  ( فً الجملة األولى فعلٌ تناالالكلمة )

 (نْ )ل   بِ صْ ُسبق بؤداة النَّ  هُ نّ أل  

 وبٌ صُ نْ م   ةِ س  الخمْ  الِ ع  فْ األ   ن  مضارع مِ  ملة الثانٌة فعلٌ ( فً الجُ وال ْعْ فْ تْ ) ةُ م  وكلِ 

 بِ  ق  بِ سُ  هُ نَّ أل  
 (نْ )ل   بِ صْ النّ  اةِ د  ؤ 

 ةِ س  مْ الخ   من األفعالِ  مضارعٌ  ( فً الجملة الثالثة فعلٌ ظًحافِت) والكلمةُ 

 (بق بؤداة النصب )أنْ ألنه سُ  صوبٌ نْ م  

األفعال جتد أن عالمة النصب ىو الحظ آخر الفعل اظتضارع يف كل فعل من ىذه 
 .وليست الفتحة ,حذف النون
 .لنون عالمة للنصب يف األفعال اطتمسةفحذف ا
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ُ من أن عالمات النصب يف االسم اظتعرب والفعل  - ؽتا سبق من الشرح يَ َتبَ ٌنَّ
 .(حذف النون -الياء  -الكسرة  -األلف  -الفتحة )اظتضارع ىي:

 
 اطتالصة:

 يَ ُقوُل َصاِحُب اأَلْجُروِميَّة:
 

 للنَّْصِب سَتُْس َعاَلَمات:
 .(َحْذُف اْلنُّونِ  -اْلَياُء  -اْلَكْسَرُة  -ِلُف األَ  -اْلَفْتَحُة )
 فأمَّا اْلَفْتَحُة فَ َتُكوُن َعالمًة لِلنَّْصِب يف َثالَثَِة َمَواِضَع يف: -
ْفَردِ  -أ

ُ
 .االْسِم اظت

 .رَتِع التَّْكِسًنِ  -ب
 .اْلِفْعِل اْلُمَضارِِع الَِّذي َلْ يَ تَِّصْل بِآِخرِِه َشْيءٌ  -ج
فَ َتُكوُن َعالمًة لِلنَّْصِب يف اأَلشْتَاِء اطتَْْمَسِة ؿَتْو:  وأمَّا األَِلفُ  -

 .كَ لِ ذَ  وَ بَ شْ ا أَ مَ وَ  ,اكَ خَ أَ وَ  اكَ بَ أَ  يتَ أَ رَ 
 .وأمَّا اْلَكْسرَُة فَ َتُكوُن َعالمًة لِلنَّْصِب يف رَتِْع اْلُمَؤنَِّث السَّالِ  -
 .َيِة َواصتَْْمعِ وأمَّا اْلَياُء فَ َتُكوُن َعالمًة لِلنَّْصِب يف اْلَتثْنِ  -
وأمَّا َحْذُف اْلنُّوِن فَ َتُكوُن َعالمًة لِلنَّْصِب يف اأَلفْ َعاِل اطْتَْمَسِة  -

 .الَِّت َرفْ ُعَها بِثََباِت النُّونِ 
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ْتدرٌبات

ِسْبُتمْ  أ مْ }قال تعالى :  -ٔ ْدُخلُوا أ نْ  ح  نَّة   ت  ا اْلج  ل مَّ ث لُ  ٌ ؤْتُِكمْ  و  ل ْوا الَِّذٌن   م   نْ مِ  خ 

ْتُهمُ  ق ْبلُِكمْ  سَّ اءُ  م  ؤْس  اءُ  اْلب  رَّ الضَّ ُزْلِزلُوا و  تَّى و  قُول   ح  ُسولُ ٌ  الَِّذٌن   الرَّ ُنوا و  هُ  آم  ع   م 

ت ى ِ  ن ْصرُ  م  ِ  ن ْصر   إِنَّ  أ ل   ّللاَّ  [ٕٗٔ:  البقرة{ ]ق ِرٌبٌ  ّللاَّ

بُ }وقال أٌضا  :  -ٕ ٌ ْحس  انُ  أ  ع   أ لَّنْ  اْْلِْنس  ْجم  ام   ن   [ٖ:  القٌامة{ ]هُ ِعظ 

ا}وقال :  -ٖ ل مَّ ُهمْ  ف ت ُحوا و  ت اع  ُدوا م  ج  ُهمْ  و  ت  اع  تْ  بِض  ِهمْ  ُردَّ ٌْ ا ق الُوا إِل  ا ٌ  ان  ا أ ب   م 

ْبِغً ِذهِ  ن  ا ه  ُتن  اع  تْ  بِض  ا ُردَّ ن  ٌْ ِمٌرُ  إِل  ن  ا و  ْحف ظُ  أ ْهل ن  ن  ا و  ان  ادُ  أ خ  ْزد  ن  ل   و  ٌْ ِعٌر   ك  لِك   ب   ذ 

لٌ  ٌْ  [٘ٙ:  ٌوسف{ ]ٌرٌ ٌ سِ  ك 

ا}وقال أٌضا  :  -ٗ ل مَّ ُعوا ف  ج  ا ق الُوا أ بٌِِهمْ  إِل ى ر  ا ٌ  لُ  ِمنَّا ُمنِع   أ ب ان  ٌْ  ف ؤ ْرِسلْ  اْلك 

ا ن  ع  ا م  ان  ْكت لْ  أ خ  إِنَّا ن  افُِظون   ل هُ  و   [ٖٙ:  ٌوسف{ ]ل ح 

ْالسئلةْ:ْ

 ثانً علمةارُسْم جدول  فً أعمدته )فً العمود األول الكلمة وفً ال (ٔ

 النصب وفً الثالث نوعه (
الة  (ٕ هات مثال  توضح فٌه فً جملة مفٌدة علمُة النَّصِب بالٌاِء فً ح 

 التْثنٌة .
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 الجر() ثالثاً: عالمات الخفض
 من عالمات اصتر الكسرة -ٔ

 األمثلة:
 .َرُسوالً  ِبُمَحم دٍ ؿَتُْن نُ ْؤِمُن  .ٔ
 .اهللِ َعاِمرٍَة حِبُِب  ِبُقُلوبٍ َوؿَتَْيا  .ٕ
 .الط الَِباتِ َوحَتُْنو اْلُمَعلَِّمُة ِمنَّا َعَلى  .ٖ

 الشرح:
أشتاء  (الطَّالَِباتِ  -قُ ُلوٍب  -ػُتَمٍَّد )الكلمات الت حتتها خط يف اصتمل السابقة

 .غترورة
 .غترور (ٔ)ػُتَمٍَّد( اسم منصرف)فكلمة
َباِت( رتع الطَّالِ )وكلمة ,قُ ُلوٍب( رتع تكسًن منصرف غترور مفرده قلب)وكلمة

 .مؤنث سال غترور مفرده الطالبة
وىذه  ,جتد يف آخر كل منها كسرة (الطَّالَِباتِ  -قُ ُلوٍب  -ػُتَمٍَّد )الحظ الكلمات
 .الكسرة عالمة للجر

 فالكسرة عالمة للجر يف:
 .االْسِم اْلُمْفرِد اْلُمْنَصِرفِ  -أ

 .رَتِْع اْلَتكِسًِن اْلُمْنَصِرفِ  -ب
 .ِث السَّالِ رَتِْع اْلُمَؤنَّ  -ج

 

آخر  ( االسم اظتنصرف: ىو الذي يلحقو التنوين وىو عبارة عن ضمتٌن أو فتحتٌن أو كسرتٌن يفٔ)
 الكلمة.
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 ومن عالمات الجر الياء -ٕ
 األمثلة:

َر  .ٔ ِم اطْتَي ْ  .ألَبِيكَ يَا َخاِلُد َقدِّ
 .اْلَواِلَدْينِ َواْعَمْل بُِنْصِح  .ٕ
 .نَ اْلُمْؤِمِنيَوخَتَلَّْق ِبَأْخالِق  .ٖ

 الشرح:
أشتاء  (اْلُمْؤِمِنٌنَ  –اْلَواِلَدْيِن  -أَبِيَك )الكلمات الت حتتها خط يف اصتمل السابقة

 .غترورة
 .أَبِيَك( اسم من األشتاء اطتمسة غترور)فكلمة
 .الوالد()اْلَواِلَدْيِن( مثىن غترور مفرده)وكلمة
ْؤِمن)اْلُمْؤِمِنٌَن( رتع مذكر سال غترور مفرده)وكلمة

ُ
 .(اظت

وليست  ,الحظ آخر كل اسم من ىذه األشتاء جتد أن عالمة اصتر ىي الياء
 .الكسرة

 فالياء عالمة للجر يف:
 .اأَلشْتَاِء اطتَْْمَسةِ  -أ

 .اْلُمثَ ىنَّ  -ب
 .رَتِْع اْلُمذَكَِّر السَّالِ  -ج
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 من عالمات الجر الفتحة -ٖ
ْْاألمثلة:

مٌ }قال تعالى :  (ٔ ل  ل ى س  اِهٌمْ  ع  ر   [9ٓٔ:  الصافات] {إِب 

 .  ٌر  الكثِ  الشًء هِ سخابِ  نْ رضً ّللا عنه وع   عثمانْ عرفت عن  (ٕ

ل ق دْ }قال تعالى :  (3 ٌَّنَّا و  اء   ز  م  ا السَّ  ٌ ْن ابٌِحْ  الدُّ ا بِم ص  اه  ْلن  ع  ج  ا و   ُرُجوم 

اِطٌنِ   ٌ ا لِلشَّ ْدن  أ ْعت  اب   ل ُهمْ  و  ذ  ِعٌرِ  ع   [٘:  الملك{ ]السَّ

ْالشرحْ:ْ

ْ–ْانْ مْ ثْ عْ ْ–ْ)إبراهٌمْ :  ةِ ق  اب  السَّ  ملِ فً الجُ  طٌ ها خ  ت  حْ تً ت  ال الكلماتُ  -

 .ةٌ ور  رُ جْ م   رفِ الصَّ  ن  مِ  وعةٌ نُ مْ م   ةٌ ب  ر  عْ مُ  اءٌ م  هً أسْ (ٌْحْ ابِْصْ مْ 

ٌ  ه  رِ آخِ  أنَّ  رفِ من الصَّ  نوعةٌ مْ ومعنى أنها م   من  يْ ، أ  ٌنِ وِ نْ الت   ن  و مِ لُ خْ ا 

 وف  س  و   واحدةٌ  ركةٌ إل ح   لٌهِ ع   رُ ه  ظْ ولت   ٌنِ ت  ر  سْ أو الك   تٌنِ ح  تْ أو الف   ٌنِ ت  م  الضَّ 

 رس فٌما بعد .هذا الدَّ  حُ نوضِّ 

 ماءِ األسْ  فً هذهِ  الجرِ  أن علمة  جْد ت   اءِ م  األسْ  ذهِ ه   ن  مِ  م  اسْ  لحظ كلَّ  -

 . ة  ر  سْ الك   تِ س  ولٌْ  ةُ ح  تْ الف  
  رفِ الصَّ  ن  مِ  منوعِ الم   فً السمِ  للجرِّ  علمةٌ  فالفتحةُ  -
 هًْ:ْْعربِْالمْ ْفًْاالسمِْ الجرْ ْعالماتِْ أنَّ  تبٌنُ ٌ   ابقِ السَّ  رحِ الشَّ  ن  مِ  -

 [ ةُ ح  تْ الف   – الٌاءُ  – ] الكسرةُ 
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 اطتالصة:
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأَلْجُروِميَّة:

 
 وللخفض ثالث عالمات:

 (اْلَفْتَحةُ  -اْلَياُء  -اْلَكْسَرُة )
 لِْلَخْفِض ِفي َثالَثَِة َمَواِضَع: فأم ا اْلَكْسَرُة فَ َتُكوُن َعاَلَمةٌ  -
 .االْسِم اْلُمْفرِد اْلُمْنَصِرفِ  -أ

 .َجْمِع اْلَتكِسيِر اْلُمْنَصِرفِ  -ب
 .َجْمِع اْلُمَؤن ِث الس المِ  -ج
 وأم ا اْلَياُء فَ َتُكوُن َعاَلَمٌة لِْلَخْفِض ِفي َثالَثَِة َمَواِضَع: -
 .اأَلْسَماِء اْلَخْمَسةِ  -أ

 .ِنَيةِ اْلت ثْ  -ب
 .َجْمِع اْلُمذَك ِر الس المِ  -ج
َعاَلَمٌة لِْلَخْفِض ِفي االسم الذي ال وأم ا اْلَفْتَحُة  -

 .ينصرف
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ْتدرٌبات

ا}قال تعالى :  -ٔ إِذ  ٌٌُِّتمْ  و  ٌَّة   ُح ِح ٌُّوا بِت  ن   ف ح  ا بِؤ ْحس  ا أ وْ  ِمْنه  وه  ان   ّللاَّ   إِنَّ  ُردُّ  ك 

ل ى ء   ُكلِّ  ع  ًْ سِ  ش   [8ٙ:  النساء{ ]ٌب اح 

لُون  }وقال أٌضا  :  -ٕ ْعم  ا ل هُ  ٌ  ش اءُ  م  اِرٌب   ِمنْ  ٌ  ح  اثٌِل   م  م  ت  ِجف ان   و  ابِ  و  و  اْلج   ك 

قُُدور   ٌ ات   و  اِس لُوا ر  اُوود   آل   اْعم  ا د  ق لٌِلٌ  ُشْكر  اِدي   ِمنْ  و   [ٖٔ:  سبؤ{ ]الشَُّكورُ  ِعب 

ٌُوُسفُ  ق الُوا إِذْ }قال تعالى :  -ٖ أ ُخوهُ  ل  بُّ  و  ا إِل ى أ ح  ْحنُ  ِمنَّا أ بٌِن  ن   إِنَّ  ُعْصب ةٌ  و 

ا ان  ل   ل فًِ أ ب  ل   [8:  ٌوسف{ ]ُمبٌِن   ض 

ن ا} وقال أٌضا  :  -ٗ ٌْ أ ْوح  اِهٌم   إِل ى و  اِعٌل   إِْبر  إِْسم  اق   و  إِْسح  ْعقُوب   و   ٌ  النساء{ ] و 

 :ٖٔٙ] 

ْالسئلةْ:ْ

ِة .استخرج من اَلٌاِت أسماء  مْخفُ  (ٔ ْسر  ِن الك  ة  ع  اب   ٌ ة نِ  وضة  بالف ْتح 
 هات أسماء مجرورة ٌدل كل منها على: (ٕ

 فً جملة مفٌدة . جمعْمؤنثْسالمْ(ْ–جمعْتكسٌرْْ–)ْاسمْمفردْ 

استخرج من اَلٌة الثالثة اسما  من األسماء الخمسة وعلمة جره الٌاء  (ٖ

. 
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 رابعا: عالمات الجزم
 من عالمات اصتزم السكون -ٔ

 األمثلة:
 .َصاَلَتكَ  تُ ْهِملْ الَ  .ٔ
 .َعِن اطتََْطأ لَِتْبَتِعدْ  .ٕ
 .َأْصَحاَب السُّوءِ  ُتَجاِلسْ الَ  .ٖ

 الشرح:
أفعال  (جُتَاِلسْ  -لَِتْبَتِعْد  -تُ ْهِمْل )الكلمات الت حتتها خط يف اصتمل السابقة

ألهنا سبقت حبرف من حروف  ,ىذه األفعال غتزومة ,مضارعة ل يتصل بآخرىا شيء
 .جزم الفعل اظتضارع

فالسكون عالمة صتزم  ,الحظ كل فعل من ىذه األفعال جتد يف آخره سكوناً 
 .اظتضارع الذي ل يتصل بآخره شيء

 
 من عالمات الجزم حذف حرف العلة -ٕ

ْْاألمثلة:

 :  أبو األْسود الُدإلًقال  .ٔ

 ت  عظٌمُ عْن ُخلُق  وتؤْتً مثلُه              عاٌر علٌك  إذا فعلْ  تنهْ ْال    

اْبت غِ }قال تعالى :  .ٕ ا و  ُ  آت اك   فٌِم  ار   ّللاَّ ة   الدَّ ل   اَْلِخر  ِصٌب ك   ت ْنس   و   ِمن   ن 

ا  ٌ ْن أ ْحِسنْ  الدُّ ا و  م  ن   ك  ُ  أ ْحس  ك   ّللاَّ ٌْ ل   إِل  غِْ و  ب  اد   ت   ّللاَّ   إِنَّ  اأْل ْرِض  فًِ اْلف س 

ل  } وقال : [66:  القصص{ ]اْلُمْفِسِدٌن   ٌُِحبُّ  ل   شِْ و   اأْل ْرِض  فًِ ت م 

ا ح  ر  ل نْ  اأْل ْرض   ت ْخِرق   ل نْ  إِنَّك   م  ْبلُغ   و  :  اْلسراء{ ]ُطول   اْلِجب ال   ت 

ٖ6] 
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ل  }قال تعالى :  .ٖ ا ت ق فْ  و  س   م  ٌْ ْمع   إِنَّ  ِعْلمٌ  بِهِ  ل ك   ل  ر   السَّ اْلب ص   و 

اد   اْلفُإ  ان   أُول بِك   ُكلُّ  و  ْنهُ  ك  ْسُبول   ع   [ٖٙ:  اْلسراء{ ]م 

ْالشرحْ:ْ

ْفْ قْ تْ ْ–ْشِْمْ تْ ْ–ْغِْبْ تْ ْ-هْ نْ )ْتْ  ابقةِ السَّ  ملِ فً الجُ  ها خطٌ حت  التً ت   الكلماتُ  -

 بآخرها شًء ، هذه األفعالُ  هً أفعال مضارعة مجزومة لم ٌتصلْ (ْ

 . اَلخرِ  ةُ عتلَّ مُ 
 نهى() هُ لُ أصْ  باأللفِ  اَلخرِ  فالفعل )تنه( فعل مضارع مجزوم معتلُّ  -
تمش( فعلن مضارعان مجزومان وهما معتل اَلخر  –)تبغ  والفعل -

 تمشً( –ا )تبغً م  هُ بالٌاء أصلُ 
 اَلخر بالواو ، أصله )تقفو( معتلُّ  مجزومٌ  مضارعٌ  والفعل )تقف( فعلٌ  -
 ذفُ ة الجزم هً ح  لم  ع   أنَّ  لحظ آخر كل فعل من هذه األفعال تجدْ  -

 كونالسُّ  ، ولٌستِ  ةِ العلَّ  حرفِ 
 اآلخرْ.ْْالمعتل ْْضارعِْالمْ ْفًْالفعلِْْللجزمِْْعالمةْ ْةِْالعل ْحرفْْفحذفْ ْ -

 ومن عالمات الجزم حذف النون -ٖ
ْْاألمثلة:

 . دِ جِ سْ فً الم   لةِ الصَّ  اءِ د  ً أ  فِ  ارْ صْ قْ تْ ْال .ٔ

ل وا ل مْ  ف إِنْ }قال تعالى :  .ٕ ع  ف  ل نْ  ت  لُوا و  ْفع  قُوا ت  ا الَّتًِ النَّار   ف اتَّ قُوُده   و 

ةُ و   النَّاسُ  ار  تْ  اْلِحج  افِِرٌن   أُِعدَّ  [ٕٗ:  البقرة{ ]لِْلك 
 وا ، ولنُ مِ إْ حتى تُ  ة  نَّ الج   وال ْخْ دْ تْ ْال: }  لمُ والسَّ  لةُ الصَّ  علٌهِ  قال         -

وا شُ ! أفْ  مْ تُ ب  اب  ح  ت   وهُعلتمُ ًء إذا ف  لى ش  م ع  كُ لُّ دُ أ   ل  وا، أ  ابُ ح  ى ت  وا حتَّ نُ مِ إْ تُ 

 أخرجه مسلم   م {    لم بٌنكُ السَّ 

ُ  اٌ    ًْ ظِْفْ حْ تْ لِْ .ٖ ٌ   ر  شْ ع   اهُت  خْ أ  . وم  ٌ   لَّ كُ  ات  آ

ْالشرحْ:ْ

ْ–تفعلواْْ–)ْتقصراْ:  ابقةِ السَّ  ملِ الكلماُت التً تحتها خٌط فً الجُ  -

 . ةٌ زوم  مجْ  الُ وهذه األفع   ةِْمسْ الخْ ْالفعالِْهً من  تحفظً(ْ–تدخلواْ

 ران(زم )تقصَّ الج   ل  بْ ق   لهُ زوم أصْ ا( مضارع مجْ ر  صِّ ق  فالفعل )تُ  -
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 (ون  لُ ع  فْ زم )ت  الج   ل  بْ ق   هُ لُ زوم أصْ الفعل )تفعلوا( مضارع مجْ  -
 (ون  لُ خُ دْ )ت   مِ زْ الج   ل  بْ ه ق  لُ وم أصْ زُ جْ ضارع م  الفعل )تدخلوا( مُ  -
 (ن  ٌْ ظِ ف  حْ زم )ت  الج   ه قبل  لُ مجزوم أصْ  مضارعٌ  الفعل )تحفظً( -
النون ولٌست السكون لحظ علمة الجزم فً آخر الفعل تجدها حذف  -

 ، فحذف النون علمة للجزم فً األفعال الخمسة 
ْالجزِمْفًْالفعِلْالمضارِعْمن الشرح السابق ٌتبٌن أن  - عالمات 

 هً :  المعربِْ

 حذف النون [ –ة لَّ العِ  حرفِ  حذفُ  –] السكون 

 
 اطتالصة:

 يَ ُقوُل َصاِحُب اأَلْجُروِميَّة:
 

 .(الَحْذفُ  -ون السُّكُ )لِْلَجْزِم َعاَلَمَتاِن:
فََأم ا السُُّكوُن فَ َيُكوُن َعاَلَمٌة لِْلَجْزِم ِفي اْلِفْعِل اْلُمَضارِِع 

 .رِ خِ اآْل  حِ يْ حِ الص  
 ي:فِ  مِ زْ جَ لْ لِ  ةً مَ اَل عَ  ونُ كُ يَ ف َ  فُ ذْ حَ ا الْ م  أَ وَ 

 .رِ خِ اآْل  ل  تَ عْ مُ الْ  عِ ارِ ضَ مُ الْ  لِ عْ فِ الْ  -ٔ
 .ونِ النُّ  اتِ بَ ثَ ا بِ هَ عُ ف ْ رَ ي تِ ال   ةُ سَ مْ خَ الْ  الُ عَ ف ْ اأْلَ  -ٕ
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ْتدرٌبات

ٔ- } ر  ْرغ   } لٌقبِل ّللاُ توبة  عبد  إذا غ 

نْ } قال تعالى :  -ٕ م  تَّقِ  و  لْ  ّللاَّ   ٌ  ْجع  ا ل هُ  ٌ  ج  ْخر   [ٕ:  الطلق{ ]م 

لُوا ل مْ  ف إِنْ }قال تعالى :  -ٖ ْفع  ُنوا ت  ْرب   ف ؤْذ  ِ  ِمن   بِح  ُسولِهِ  ّللاَّ ر  :  بقرةال{ ] و 

ٕ69] 

ْالسئلةْ:ْ

ر   (ٔ جزوما  علمة جزمه السكون، وآخ  ُة  است ْخِرْج ِمن  النص فعل  م  علم 

رِف العلَِّة، وآخر علمة جزمه حذف النون . ذُف ح  زِمِه ح   ج 

هات مثال  فٌه فعل  مضارعا  بثبوِت النون فً جملة مفٌدة ثم أدخل  (ٕ

 طرأ علٌه . علٌه حرف جزم وبٌن ما
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 فصل في المعربات
 اظتعربات قسمان : قسم يعرب باضتركات

 وقسم يعرب باضتروف
 األصلّية ب بالحركاتر يع أوالً : ما

 (أ)المجموعة
 األمثلة :

 .اهللِ  بَ ْيتُ َىَذا -ٔ
 .اهللِ  بَ ْيتَ ُأِحبُّ -ٕ
 .اهللِ  بَ ْيتِ ُأَصلِّي الصََّلَواِت اطتَْْمس يف -ٖ

 : الشرح
 .( اسم مفرد معربأ)بَ ْيُت( فاجملموعة)كلمة

والضمة عالمة أصلية  ,اَلِحْظ ىذه الكلمة يف اصتملة األوىل جتد يف آخرىا ضمة
 .للرفع

 .والفتحة عالمة أصلية للنصب ,واَلِحْظَها يف اصتملة الثانية جتد يف آخرىا فتحة
 .والكسرة عالمة أصلية للجر ,واَلِحْظَها يف اصتملة الثالثة جتد يف آخرىا كسرة
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 ب()مجموعةال
ْْاألمثلة:

اُرها المُ  بٌوتْ  -ٔ  ون . لُّ ص  ّللا كثٌرةٌ وُعمَّ

  ّللا طلبا  لألجِر من  ّللاِ   بٌوتْ ٌْبنً المحسنون   -ٕ

ٌ وتْ  فًِ}قال تعالى :  -3 ُ  أ ِذن   ب  ر   ُتْرف ع   أ نْ  ّللاَّ ٌُْذك  ا و  بِّحُ  اْسُمهُ  فٌِه  ا ل هُ  ٌُس   فٌِه 

الِ  بِاْلُغُدوِّ  اَْلص   [ٖٙ:  النور{ ]و 

ْالشرحْ:ْ

 بة .عر  ٌر مُ كسِ ت   كلمة )بٌوت( فً المجموعة )ب( هً جمعُ   -
لحظ هذه الكلمة فً الجملة األولى تجد فً آخرها ضمة والضمة  -

علمة أصلٌة للرفع ، ولحظها فً الجملة الثانٌة تجد فً آخرها فتحة، 

الفتحة علمة أصلٌة للنصب ، لحظها فً الجملة الثالثة تجد فً 

 ة والكسرة علمة أصلٌة للجر .آخرها كسر
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 ( ج)المجموعة
ْْاألمثلة:

  ٌمِ لِ عْ ت  بِ   المؤمناتْ تقوُم  (ٔ
 . وإتقان   حزم  بِ  لة  ولِدهنَّ الصَّ أ 

قاتِْى ل  ى ّللاُ ع  ن  أثْ  (ٕ  .  الم ت صد 

ْالشرحْ:ْ

وكذلك  ب  ر  عْ مُ  م  الِ س   ث  مإنَّ  معُ جموعة )ج( ج  ( فً الم  إمناتِ )المُ  ةُ م  لِ ك   -

 ث سالم معرب ( فهً جمع مإنَّ قاتِ تصدِّ لمة )المُ فً ك
 ةُ مَّ ، والض  ةٌ مَّ لحظ هذه الكلمة فً الجملة األولى تجد فً آخرها ض   -

 رةٌ سْ ا ك  ه  رِ فً آخِ  ها فً الجملة الثانٌة تجدْ ظْ ولحِ  عِ للرفْ  ةٌ ٌَّ لِ صْ أ   ةٌ لم  ع  

ٌَّ  علمةٌ  ةُ ر  سْ والك     رِّ للج   ةٌ أصل

 
 د()المجموعة

ْْاألمثلة:

ان   ش ْهرُ }ل تعالى :  قا .ٔ ض  م  ى اْلقُْرآنُ  فٌِهِ  أُْنِزل   الَِّذي ر   لِلنَّاسِ  ُهد 

ٌِّن ات   ب  ى ِمن   و  اْلفُْرق انِ  اْلُهد  نْ  و  ِهد   ف م  ٌ ُصْمهُ  الشَّْهر   ِمْنُكمُ  ش  ْل نْ  ف  م   و 

ان   ا ك  ِرٌض  ل ى أ وْ  م  ف ر   ع  ةٌ  س  ٌَّام   ِمنْ  ف ِعدَّ
ر   أ  ُ  ٌ ِرٌدْ  أُخ  ل   اْلٌُْسر   ُكمُ بِ  ّللاَّ  و 

لُِتْكِملُوا اْلُعْسر   بُِكمُ  ٌُِرٌدُ  ة   و  بُِّروا اْلِعدَّ لُِتك  ل ى ّللاَّ   و  ا ع  اُكمْ  م  د  لَُّكمْ  ه  ل ع   و 

ْشُكُرون    [8٘ٔ:  البقرة{ ]ت 
ق الُوا}وقال أٌضا :  .ٕ ا ل نْ  و  ن  س  ا إِلَّ  النَّارُ  ت م  ٌَّام  ة   أ  ْعُدود  ْذتُمْ  قُلْ  م   أ تَّخ 

ِ  ْند  عِ  ا ّللاَّ ْهد  ُ  ٌُْخلِف   ف ل نْ  ع  هُ  ّللاَّ ْهد  ل ى ت قُولُون   أ مْ  ع  ِ  ع  ا ّللاَّ ْعل ُمون   ل   م  { ت 

 [8ٓ:  البقرة]

 . هِ دِ دُّ ر  ت  و   هِ وفِ خ  لِ  رآنِ القُ  ظِ فْ حِ  ةِ ق  اب  س  ً مُ فِ  رُ م  عُ  زْ ف ٌْْ لم  .ٖ

ْالشرحْ:ْ

  عربٌ مُ  ضارعٌ )د( فعل مُ  جموعةِ ً الم  رٌد( فِ )ٌُ  كلمةُ  -
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 ةُ والضمَّ  ةٌ مَّ ا ض  ه  رِ ً آخِ فِ  جدْ ى ت  ول  األُ  ملةِ ه الكلمة فً الجُ ذِ ه   لحظْ  -

ٌَّ  ةٌ علم     . للرفعِ  ةٌ أصل
 فتحةٌ  لِ عْ ا ( فً آخر الفِ مسن  ت   )لنْ  دْ لحظ فً المثال الثانً فً اَلٌة تجِ  -

 ٌَّ   صبِ للن   ةٌ والفتحة علمة أصل
ْجُزومٌ  - ْوفً آِخِرِه ُسكُوٌن  لحِظ الجملة الثالثة تجد أن الفِْعل  م  ك ون  والس 

زمِْ ة ْللج   ٌ  . عالمة ْأصل

:ُ  من ىذا الشرح يَ َتبَ ٌنَّ
 أواًل: أن االسم اظتعرب باضتركات األصلية أربعة أنواع:

 .االسم اظتفرد -أ
 .رتع التكسًن -ب
 .رتع اظتؤنث السال يف حالت الرفع واصتر -ج

 .د الفعل اظتضارع الذي ل يتصل بآخره شيء
 .نياً: أن الضمة عالمة أصلية للرفعثا

 .وأن الفتحة عالمة أصلية للنصب    
 .وأن الكسرة عالمة أصلية للجر   
 .وأن السكون عالمة أصلية للجزم   
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 ثانياً: ما يعرب بالحركات الفرعية
 نائبة عن الحركات األصلية     

 األمثلة:
 .اْلَعاِبَداتِ ُيُِبُّ اهللُ  .ٔ
 .ْبِن اطتَْطَّاِب لَِعْدلِوِ  َمرَ عُ نُ ْثيِن َعَلى  .ٕ
 .بَ ٌْنَ النَّاِس بِالنَِّميَمةِ  َتْسعَ الَ  .ٖ
 .َعَلى اْلَمَساِكٌنِ  تقسُ َوالَ  .ٗ
 .َعَلى اْلضَُّعَفاءِ  تَ ْعَتدِ َوالَ  .٘

 الشرح:
وىذه الكلمة  ,اْلَعاِبَداِت(الين حتتها خط يف اصتملة األوىل رتع مؤنث سال)كلمة
 .منصوبة

ب يف آخر الكلمة جتد الكسرة عالمة للنصب نائبة عن اَلِحْظ عالمة النص
 .الفتحة

 .ُعَمَر( الت حتتها خط يف اصتملة الثانية اسم معرب ؽتنوع من الصرف غترور)وكلمة
 .اَلِحْظ عالمة اصتر يف آخر الكلمة جتد الفتحة عالمة للجر نائبة عن الكسرة

الرابعة واطتامسة أفعال مضارعة يف اصتمل الثالثة و  (تَ ْعَتدِ  -تقُس  -َتْسَع )وكلمات
 .غتزومة

 .ينتهي بألف لينة وأصلو تسعى (َتْسعَ )الفعل اظتضارع األول
 .تقُس( ينتهي بواو وأصلو تقسو)الفعل اظتضارع الثاِن

 .تَ ْعَتِد( ينتهي بياء وأصلو تعتدي)الفعل اظتضارع الثالث
 .ل اآلخروكل فعل مضارع ينتهي بألف أو واو أو ياء يسمى اظتضارع اظتعت
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الحظ آخر ىذا اظتضارع اجملزوم جتد أن عالمة اصتزم ىي حذف حرف العلة نائبًا 
 .عن السكون

 من الشرح السابق يتبٌن:
 .أن رتع اظتؤنث السال ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة -
 .أن االسم اظتمنوع من الصرف ُير بالفتحة نيابة عن الكسرة -
 .حبذف حرف العلة نيابة عن السكونأن الفعل اظتضارع اظتعتل اآلخر ُيزم  -

 الخالصة:
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأَلْجُروِمي ة:

 
 .وفِ رُ حُ الْ بِ  بُ رَ عْ ي ُ  مٌ سْ قِ وَ  ،اتِ كَ رَ حَ الْ بِ  بُ رَ عْ ي ُ  مٌ سْ : قِ انِ مَ سْ قِ  بُ رَ عْ مُ الْ 
 :اعٍ وَ ن ْ أَ ة عَ ب َ رْ ات أَ كَ رَ حَ الْ بِ  بُ رَ عْ ي ي ُ ذِ ال  فَ 

 .االْسِم اْلُمْفردِ  -
 .رِ َجْمِع اْلَتكِسي -
 .َجْمِع اْلُمَؤن ِث الس المِ  -
اْلِفْعِل اْلُمَضارِِع ال ِذي َلْم يَ ت ِصْل بِآِخرِِه َشْيٌء وَُكلَُّها تُ ْرَفُع  -

ةِ   .ونِ كُ السُّ بِ  مُ زَ جْ تُ وَ  ،ةِ رَ سْ كَ الْ بِ  ضُ فَ خْ تُ وَ  ،ةِ حَ تْ فَ لْ بِا بُ صَ نْ ت ُ وَ  ،بِالض م 
 :اءَ يَ شْ أَ  ةُ ثَ اَل ثَ  كَ لِ ذَ  نْ عَ  جَ رَ خَ وَ 

 .ةِ رَ سْ كَ الْ بِ  بُ صَ نْ ي ُ  ْمِع اْلُمَؤن ِث الس المُ جَ  .ٔ
 .ةِ حَ تْ فَ الْ بِ  ضُ فَ خْ يُ  فُ رِ صَ نْ  ي َ ي اَل ذِ ال   مُ سْ ااِل  .ٕ
 .هِ رِ آخِ  فِ ذْ حَ بِ  مُ زَ جْ يُ  رِ خِ اآْل  لُّ تَ عْ مُ الْ  اْلِفْعِل اْلُمَضارِعُ  .ٖ
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ْتدرٌبات

ُ  ق ال  }قال تعالى :  -ٔ ا ّللاَّ ذ  ْومُ  ه  ْنف عُ  ٌ  اِدقٌِن   ٌ   [9ٔٔ:  المابدة{ ] ِصْدقُُهمْ  الصَّ

نْ }وقال أٌضا  :  -ٕ لْ  ف م  ْعم  ة   ِمْثق ال   ٌ  رَّ ا ذ  ر  ٌْ هُ خ   [6:  الزلزلة{ ]ٌ ر 

ل ْول  }وقال أٌضا  :  -ٖ ان تْ  ف  ٌ ةٌ  ك  ن تْ  ق ْر ا آم  ه  ف ع  ا ف ن  اُنه   {  ٌُوُنس   ق ْوم   إِلَّ  إٌِم 

 [98:  ٌونس]

اتُ }قال تعالى :  -ٗ الِد  اْلو  ُهنَّ  ٌُْرِضْعن   و  د  نِ  أ ْول  ٌْ ْول  نِ  ح  ٌْ اِمل  نْ  ك  اد   لِم   ٌُتِمَّ  أ نْ  أ ر 

ة   اع  ض   [ٖٖٕ:  البقرة{ ] الرَّ

ْالسئلةْ:ْ

اصنع جدول  مناسبا  تبٌن فٌه األسماء المعربة مبٌنا  نوعها والفعل  (ٔ

 المضارع الذي لم ٌتصل بآخره شًء وعلمُة إعرابه .
ِهٌد من األسما جمعْالتكسٌرهات  (ٕ ُسول  –ِكت اب  –ء التالٌة : ] ش   –ر 

ل  ٌْ ة  . –خ  ْعُه فً ُجْمل ة  ُمفٌِد  ار [ واختر واحدا  منها لتض   ِحم 

ْ
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 ثالثاً: ما يعرب بالحروف النائبة
 عن الحركات األصلية 

 الُمثَ ن ى-ٔ
ْْاألمثلة:

 . ادِ ه  جِ لْ ا لِ م  هِ ٌْ د  ل  و   ٌرِ ضِ حْ ت  ب   انِْدْ الِْالوْ  قام   .ٔ
 . ّللاِ  بٌلِ فً س   اد  ا الجه  م  هِ بِّ ى حُ ل  ع   نٌِْْ دْ الِْالوْ  تُ رْ ك  ش   .ٕ

 ا.م  هِ دِ ول   ادِ ه  شْ تِ اسْ  د  عْ ب   نِ زْ الحُ  ة  ع  مْ د   نٌِْْ دْ الِْالوْ  عنِ  أذهبتُ  .ٖ

 الشرحْ:
 يف اصتمل الثالثة مثىن معرب وىي:اْلواِلَداِن( )كلمة

 يف اصتملة األوىل مرفوعة وعالمة رفعها األلف نائبة عن الضمة.
 ويف اصتملة الثانية منصوبة وعالمة نصبها الياء نائبة عن الفتحة.

 ويف اصتملة الثالثة غترورة وعالمة جرىا الياء نائبة عن الكسرة.
 .فاظتثىن يرفع باأللف نيابة عن الضمة

 .وينصب بالياء نيابة عن الفتحة
 .وُير بالياء نيابة عن الكسرة
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 كر السالمجمع المذ  -ٕ
 األمثلة:

 .َعَلى الضَُّعَفاءِ  الر اِحُمونَ يَ ْعِطُف -ٔ
 .الر اِحِمينَ ُيُِبُّ النَّاُس -ٕ
 .ثَ َواٌب ُمَضاَعٌف ِمَن اهللِ  للر اِحِمينَ -ٖ

 : الشرح
 يف اصتمل الثالث السابقة رتع مذكر سال معرب وىي : الرَّازِتُوَن()كلمة

 لضمة.يف اصتملة األوىل مرفوعة وعالمة رفعها الواو نائبة عن ا -
 ويف اصتملة الثانية منصوبة وعالمة نصبها الياء نائبة عن الفتحة. -
 .ويف الثالثة غترورة وعالمة جرىا الياء نائبة عن الكسرة -

 فجمع اظتذكر السال :
 .يرفع بالواو نائبة عن الضمة -
 .وينصب بالياء نائبة عن الفتحة -
 .رةوُير بالياء نائبة عن الكس -
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 مسةاألسماء الخ -ٖ
 

ْْاألمثلة :

ا}قال تعالى :  .ٔ ل مَّ لُوا و  خ  ل ى د  ى ٌُوُسف   ع  هِ  آو  ٌْ اهُ إِل  ا إِنًِّ ق ال   أ خ  وكْ  أ ن   أ خ 

ْبت بِسْ  ف ل   ا ت  اُنوا بِم  لُون   ك  ْعم   [9ٙ:  ٌوسف{ ]ٌ 

ا}وقال :  ل مَّ د   و  ر  اء   و  ٌ ن   م  ْد د   م  ج  هِ  و  ٌْ ل  ة   ع  و   ٌ ْسقُون   النَّاسِ  ِمن   أُمَّ د  و   ِمنْ  ج 

نِ  ُدونِِهمُ  ٌْ أ ت  انِ  اْمر  ُذود  ا ق ال   ت  ا م  ْطُبُكم  ْسقًِ ل   ق ال ت ا خ  تَّى ن   ٌُْصِدر   ح 

اءُ  ع  أ ب ون ا الرِّ خٌ  و  ٌْ بٌِرٌ  ش   [ٖٕ:  القصص{ ]ك 

اُءوا}وقال أٌضا :  .ٕ ج  مْ  و  اه  اء   أ ب  ْبُكون   ِعش   [ٙٔ:  ٌوسف{ ]ٌ 

ان   أ نْ }وقال تعالى :  ا ك  ال   ذ  نٌِن  و   م   [ٗٔ:  القلم{ ]ب 

 . اءُ ض  ٌْ ب   دٌ ٌ   كْ ٌْ بِِْل ْدي نْ عِ  .ٖ

ْالشرحْ:ْ

 [ فً الجملِ  كْ ٌْ بِِْلْْ–ْاْمالْ ذْ ْ–ْمْ اهْ بْ أ ْْ–اْونْ بْ أ ْْ–ْوكْ أخْ ]  الكلمات ُ -

 ولِ األُ  الِمث الِ فً  ً  وهِ  ةِ مس  الخ   ماءِ سْ األ   ن  مِ  ةٌ عرب  مُ  أسماءٌ  ةِ ق  ابِ السَّ 

 ا م  هُ نْ مِ  ل  ً كُ فِ  ةِ مَّ الض   نِ ع   ة  ب  ابِ ا الواو ن  م  هِ عِ رفْ  ةُ لم  ان وع  ت  رفوع  م  
منهما عن  ل  ً كُ فِ  اببةٌ ن   ا األلفُ م  هِ بِ صْ ن   ةُ لم  ع  و   انِ ت  وب  صُ نْ ً م  انِ وفً الثَّ  -

 الفتحة 

 .الكسرة  نِ ة ع  ب  ابِ ن   ا الٌاءُ ه  رِّ مجرورة وعلمة ج   وفً الثالث -

ْ:ْْةْ سْ مْ الخْ ْفالسماءْ 

 الضمة  ة عنِ نابب   بالواو عُ رف  تُ  -
 باأللف ناببة عن الفتحة  بُ ص  نْ تُ  -

 بالٌاء ناببة عن الكسرة  رُّ ج  تُ  -
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 األفعال الخمسة  -ٗ
 األمثلة :

 .يف َحِديِثِهَما َيْصُدقَانِ ُهَا -ٔ
 .بِاأْلَْخاَلِق اْلَفاِضَلةِ  تَ َتَخل ُقواُأِحبُّ َأْن -ٕ
ءٌ يَا أَْرَوى  فَاْلَكِذُب ُخُلٌق سَ   َتْكِذِبياَل -ٖ  .,يِّ

 الشرح :
 .يف اصتمل السابقة من األفعال اطتمسة (َتْكِذيب  -تَ َتَخلَُّقوا -َيْصُدقَاِن )الكلمات

 .َيْصُدقَاِن( مضارع مرفوع وعالمة رفعو ثبوت النون نيابة عن الضمة)فالفعل
 .تَ َتَخلَُّقوا( مضارع منصوب وعالمة نصبو حذف النون نيابة عن الفتحة)والفعل
 .يب( مضارع غتزوم وعالمة جزمو حذف النون نيابة عن السكونَتْكذِ )والفعل

 فاألفعال اطتمسة :
 .ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة -
 .وتنصب حبذف النون نيابة عن الفتحة -

 .وجتزم حبذف النون نيابة عن السكون
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 اطتالصة:
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأَلْجُروِميَّة:

 
 اع:وَ ن ْ أَ  ةُ عَ ب َ رْ أَ  وفِ رُ حُ الْ بِ  بُ رَ عْ ي ي ُ ذِ ال  وَ 

 .ةُ يَ نِ ثْ ت  الْ  -ٔ
 .مُ الِ الس   رِ المذك   عُ مْ جَ  -ٕ
 .ةُ سَ مْ خَ الْ  اءُ مَ سْ األَ  -ٖ
 ونَ لُ عَ فْ ي َ  - نِ الَ عَ فْ ت َ  - نِ الَ عَ فْ : ي َ يَ ىِ وَ  ةُ سَ مْ خَ الْ  الُ عَ ف ْ األَ  -ٗ
 .ينَ لِ عَ فْ ت َ  - ونَ لُ عَ فْ ت َ  -
 .اءِ يَ الْ بِ  ضُ فَ خْ تُ وَ  بُ صَ نْ ت ُ وَ  فِ لِ األَ بِ  عُ فَ رْ ت ُ : ف َ اْلت ْثِنَيةُ ا م  أَ فَ 
 بُ صَ نْ ي ُ وَ  ،اوِ الوَ بِ  عُ فَ رْ ي ُ : ف َ َجْمُع المذك ِر الس اِلمُ ا م  أَ وَ 

 .اءِ يَ الْ بِ  ضُ فَ خْ يُ وَ 
، َوتُ ْنَصُب بِاألَِلفِ ، فَ تُ ْرَفُع بِالَواوِ : اأَلْسَماُء اْلَخْمَسةُ ا م  أَ وَ 

 .َوُتْخَفُض بِاْلَياءِ 
 مُ زَ جْ تُ وَ َوتُ ْنَصُب  ،ونِ النُّ بِ فَ تُ ْرَفُع : ْمَسةُ اأَلفْ َعاُل اْلخَ ا م  أَ وَ 

 .اهَ فِ ذْ حَ بِ 
 

 
 
 



- ٗ8 - 
 

ْتدرٌبات

ْست ِوي ل  }قال تعالى :  -ٔ رُ  اْلُمْإِمنٌِن   ِمن   اْلق اِعُدون   ٌ  ٌْ رِ  أُولًِ غ  ر   الضَّ

اِهُدون   اْلُمج  بٌِلِ  فًِ و  ِ  س  الِِهمْ  ّللاَّ أ ْنفُِسِهمْ  بِؤ ْمو   [9٘:  النساء{ ] و 

ق اتِلُوا}قال تعالى :  -ٕ بٌِلِ  فًِ و  ِ  س  ل   ٌُق اتِلُون ُكمْ  الَِّذٌن   ّللاَّ ُدوا و  ْعت   ل   ّللاَّ   إِنَّ  ت 

ِدٌن   ٌُِحبُّ   [9ٓٔ:  البقرة{ ]اْلُمْعت 

نِ  ق ال  }قال تعالى :  -ٖ ُجل  افُون   الَِّذٌن   ِمن   ر  م   ٌ خ  ُ  أ ْنع  ا ّللاَّ ِهم  ٌْ ل  :  المابدة{ ]  ع 

ٕٖ] 

ا ٌ ا}ل أٌضا  : قا -ٗ ٌُّه  ُنوا الَِّذٌن   أ  تَِّخُذوا ل   آم  ٌ ُهود   ت  ى اْل ار  النَّص  اء   و   ٌ  ب ْعُضُهمْ  أ ْولِ

اءُ   ٌ نْ  ب ْعض   أ ْولِ م  لَُّهمْ  و  و  ت  الِِمٌن   اْلق ْوم   ٌ ْهِدي ل   ّللاَّ   إِنَّ  ِمْنُهمْ  ف إِنَّهُ  ِمْنُكمْ  ٌ  { الظَّ

 [ٔ٘:  المابدة]

  قال الشافعً : -٘

ِعلمِ  ف ضل   ذا ُكنت   ما إِذا              ل ف   بِما         و  األ واِخر األ وابِلُ  اِخت   و 

ن ف ناِظر              لٌما           ُسكون   فً ُتناِظرُ  م  لِحُّ  ل ح  ل ت   ُتكابِر و 

  : السئلة

 أم ل ولماذا ؟ حسنٌ  خلقٌ هو ر ( وهل ابِ ك  معنى ) تُ  ما (ٔ

ٌِّنا  ع  مُ  ةِ ق  ابِ السَّ  النصوِص  من   واألفعال   األسماء   استخرجْ  (ٕ ا ه  ابِ ر  عْ إِ  ة  لم  ب

. 
 :  اعرب (ٖ

          ]ْ ْبعض  همْأولٌاء  ْ]ْبعض 
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 باب األفعال
 أمر –مضارع  -األفعال الثالثة: ماض 

 الفعل اظتاضي -ٔ
ْْاألمثلة:

 . آن  رْ القُ  الحُ ص   أ ْرْ قْ  .ٔ

 ى {و  ن   ام   رئ  مْ ا لِّ ا لكُ م  وإنِّ  تِ اٌَّ النِّ بِ  الُ م  عْ ا األ  م  } إنَّ  ث  ٌْ دِ ح   دُ مَّ ح  م   ظْ فِحْ  .ٕ

لِمْ } قال تعالى :  .ٖ ُ  ع  اُنون   ُكْنُتمْ  أ نَُّكمْ  ّللاَّ ْخت  ُكمْ  ت  ُكمْ  ف ت اب   أ ْنفُس  ٌْ ل  ف ا ع  ع   و 

ْنُكمْ   [86ٔ:  البقرة{ ] ع 

ْالشرحْ:ْ

هً  (ْعلمْ–حفظْْ–)قرأْ ةِ ق  ابِ السَّ  ملِ فً الجُ  حتها خطٌ التً ت   األلفاظُ  -

على حدث وهو  لَّ )قرأ( د   ةُ ن فالكلم  م  فً ز   ع  ق  على حدث و   تْ دلَّ  كلماتٌ 

 نِ م  ً الزَّ فِ  أ  ر  ق   الحُ ص  ى ف  ض  م   ً زمن  فِ  ع  ق  و   القراءة، وهذا عملٌ 

الفعلْى سمَّ ً تُ ضِ االم   نِ مِ ً الزَّ فِ  ل  م  على ع   لُّ دُ ت   ة  م  لِ ك   لُّ كُ و   ًْ اضِ الم  

 الماضًْ

  ةِ الث  والث   انٌةِ الث   نِ ٌْ ملت  ( فً الجُ علم  –ومثل )حفظ 

 بنًم   ماض   ر فهو فعلُ اَلخِ  ه مفتوح  جدْ ً ت  اضِ الم   ل  عْ الفِ  ر  خِ آ   ظْ لحِ  -
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 فعل األمر -ٕ
 األمثلة:

 قال الوالد:
 .يَا َصاحلُ إىَل ُنْصِح اْلُمَعلَّمِ  اْسَتِمعْ  -ٔ

 .يف اطْتًْنِ  َواْسعَ  -ٕ
َىاِب إىَل  َفواِظِبيى أَمَّا أَْنِت يَا أَْروَ  -ٖ  .حلقات العلمَعَلى الذَّ

 الشرح:
َفواِظِب( كلمات دلت  -اْسَع  -اْسَتِمْع )األلفاظ الت حتتها خط يف اصتمل السابقة

 .على عمل وقع يف زمن
فالوالد طلب من  .اْسَتِمْع( دلت على عمل سيقع يف الزمن اظتستقبل)فالكلمة

وكل كلمة يطلب هبا حصول  ,الزمن اظتستقبلصاحل أن يستمع إىل نصح اظتعلم يف 
 .فعل األمر()شيء ووقوعو يف الزمن اظتستقبل أي بعد زمن التكلم تسمى

 .يف اصتملتٌن الثانية والثالثة (َفواِظِب  -اْسَع )اْسَتِمْع( يف اصتملة األوىل)ومثل
الحظ آخر فعل األمر يف األفعال الثالثة جتده مبنياً على السكون يف 

ومبنياً على حذف  ,اْسَع()ومبنياً على حذف حرف العلة يف الفعل ,ْسَتِمْع(ا)الفعل
 .َفواِظِب( ففعل األمر يبىن على ما ُيزم بو مضارعو)النون يف الفعل
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 الفعل المضارع -ٖ
 األمثلة:

 .اظتسجدزَتُوٌد ِإىل  َيْذَىبُ  -ٔ
 .اضتلقاتيف  َويَ ْنَتِظمُ  -ٕ
 .العالِإىل َشرِْح  َوَيْسَتِمعُ  -ٖ

 :الشرح
  (َوَيْسَتِمعُ  -َويَ ْنَتِظُم  -َيْذَىُب )األلفاظ الت حتتها خط يف اصتمل الثالث السابقة

 .كلمات دلت على عمل يقع يف الزمن اضتاضر أ الزمن اظتستقبل
وىذا العمل يقع يف الزمن اضتايل  ,َيْذَىُب( دلت على عمل ىو الذىاب)فالكلمة

 .أو الزمن اظتستقبل
يف الزمن اضتايل أي زمن التكلم أو الزمن اظتستقبل أي  اظتسجدىب إىل فحمود يذ

وكل كلمة تدل على عمل يقع يف الزمن اضتايل أو الزمن اظتستقبل  ,بعد زمن التكلم
 .الفعل اظتضارع()تسمى

 -الياء  -النون  -اعتمزة )جتد يف أولو إحدى الزوائد األربعالحظ الفعل اظتضارع 
 .تُ ُيمعها أَنَ يْ  (التاء
 قول يف الفعل اظتضارع ِمْن َكَتَب َوِمْن َجَلَس:ت

 .َتْكُتبُ  -َيْكُتُب  -َنْكُتُب  -َأْكُتُب 
 .جَتِْلسُ  -َُيِْلُس  -ؾَتِْلُس  -َأْجِلُس 

 
 ,وىذه الضمة عالمة الرفع ,مث الحظ الفعل اظتضارع مرة ثانية جتد يف آخره ضمة

ى اظتضارع مرفوعاً حىت تدخل عليو أداة ويبق ,معرب فآخره يتغًن بتغًن العواملوألنو 
 .أو أداة جزم فتجزمو ,نصب فتنصبو
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 نصب الفعل المضارع
 األمثلة:

أدوات  اصتملة الرقم
نصب الفعل 

 اظتضارع

الفعل 
 اظتضارع اظتنصوب

 عالمة
 النصب

 الفتحة أَتَلوَ  َأنْ  آنَ رْ قُ الْ  وَ لتَ أَ  نْ أَ  بُّ حِ أٌ  ٔ

 الفتحة أُهِْلَ  َلنْ  ةَ وَ الَ تِّ ال لَ هِْ أُ  نْ لَ  ٕ

 الَ قَ  نْ مَ  ابِ وَ  جَ اهلل يف  نَ مِ  ابَ ثَ ت ُ  نْ ذَ إِ  ٖ
 رآنِ قُ الْ  ةِ وَ الَ ى تِ لَ عَ  بُ اظِ وَ أُ سَ 

 الفتحة تُ ثَابَ  ِإَذنْ 

 الفتحة أَْدُرسَ  َكيْ  رآنِ قُ الْ  ومَ لُ عُ  سَ رُ دْ أَ  يْ كَ   هدِ عَ مَ الْ بِ  تُ قْ حَ تَ الْ  ٗ
حذف  تَ َنالُوا اَلُم َكيْ  اهللِ  بَ اوَ ث َ  واالُ نَ ت َ لِ  ةِ وَ الَ  التِّ وا يف عُ شَ اخْ  ٘

 النون
حذف  َيْكَسُلوا اَلُم اصتحود مْ ىُ اذُ تَ سْ أُ  تَ نْ أَ وَ  والُ سَ كْ يَ لِ  ةُ بَ لَ طَّ الْ  انَ ا كَ مَ  ٙ

 النون
 عَ لُ طْ تَ  ىتَّ حَ  جرِ فَ الْ  الةِ صَ  دَ عْ ب َ  رآنَ قُ و الْ لُ ت ْ أَ  ٚ

  سُ مْ الشَّ 
 الفتحة َتطُْلعَ  َحىتَّ 

َبِبيَّةِ   كَ بُ لْ ق َ  أُ دَ صْ يَ ف َ  كَ الوتَ تِ  لْ مِ هْ ت ُ  الَ  ٛ  الفتحة َيْصَدأُ  فَاء السَّ

 الفتحة تْكِذبَ  َواُو اْلَمِعيَّةِ   بَ ذِ تكْ وَ  بِ ذِ كَ الْ  نْ عَ  نوَ تَ  الَ  ٜ

 الفتحة أْحَفظَ  أَوْ   رآنَ قُ الْ  ظَ فَ أحْ  وْ أَ  لَ يْ اللَّ  نَّ رَ هَ سْ ألَ  ٓٔ
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 الشرح:
  ,يبٌن األفعال اظتضارعة اظتنصوبة وما فيو من خطوٍط حتت األفعال ,اصتدول السابق

 .وعالمة النصب يف آخر كل فعل ,كما يوضح أدوات نصب الفعل اظتضارع
والفعل  ,أَْن()ٌأِحبُّ َأْن أَتَلَو اْلُقْرآَن( جتد أن أداة النصب ىي)ففي اصتملة األوىل
 .أَتَلَو()اظتضارع اظتنصوب ىو

وفعل مضارع  ,نصب تأمل بقية اصتمل جتد أن كل رتلة اشتملت على أداة
 .منصوب جاء بعدىا

الحظ آخر الفعل اظتضارع يف كل رتلة جتده إما منصوباً بالفتحة كما يف 
تَ َنالُوا( يف اصتملة )أو منصوباً حبذف النون كما يف الفعل ,أَتَلَو( يف اصتملة األوىل)الفعل

 .أ, منصوبة حبذف النون ,وبقية األفعال إما منصوبة بالفتحة ,اطتامسة
 دوات نصب الفعل اظتضارع ىي:وأ

َبِبيَّةِ  - َحىتَّ  - اَلُم اصتحود - اَلُم التعليل - َكيْ   - ِإَذنْ  - َلنْ  - )َأنْ   - فَاء السَّ
 .وىذه األدوات حروف (أَوْ  - َواُو اْلَمِعيَّةِ 
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 جزم الفعل المضارع
 أواًل: َما َيْجزُم ِفعالً واحداً 

 األمثلة:
أدوات  اصتملة الرقم

م الفعل جز 
 اظتضارع

الفعل 
 اظتضارع اجملزوم

عالمة 
 اصتزم

 السكون أَنْ َهرْ  لَْ   الً ائِ سَ  رْ هَ ن ْ أَ  لَْ  ٔ
 السكون أََتَصدَّقُ  َلمَّا  مَ وْ ي َ ىذا الْ  قُ دَّ صَ تَ أَ ا مَّ لَ  ٕ
 السكون أَُقلْ  َألْ  َلَك اْرَحِم اْلِمْسِكٌَن  أَُقلْ َأْل  ٖ
 السكون َيطَْلعْ  أََلمَّا ُر ىذا اْلَفجْ  َيطَْلعْ أََلمَّا  ٗ
حذف  َتْأُخُذوا اَلُم األمر بَِيِد اْلضَُّعَفاِء  لَِتْأُخُذوا ٘

 النون
 السكون تَ ْرَحمْ  اَلُم الدعاء هللُ َعْبَدَك اْلِمْسِكٌن ا يَا تَ ْرَحمْ لِ  ٙ
حذف  تَ ْقسُ  الَ النَّاىية َعَلى اضْتََيواِن  تَ ْقسُ الَ  ٚ

 حرف العلة
ِإْن َوقَ ْعَنا يف  تُ َؤاِخْذنَا رَب ََّنا الَ  ٛ

 اطتَْطأ
 السكون تُ َؤاِخذْ  ال للدَُّعاء
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 :الشرح
وما فيو من خطوط حتت األفعال يبٌن األفعال اظتضارعة اجملزومة   ,اصتدول السابق

 .وعالمة اصتزم يف آخر كل فعل ,كما يوضح أدوات اصتزم الت جتزم فعالً واحداً 
والفعل اظتضارع  ,لَْ()َساِئاًل( جتد أن أداة اصتزم ىي أَنْ َهرْ  لَْ )ففي اصتملة األوىل

 .(أَنْ َهرْ )اجملزوم ىو
 .تأمل بقية اصتمل جتد أن كل رتلة اشتملت على أداة جزم وفعل مضارع غتزوم

أَنْ َهْر( يف )يف كل رتلة جتده إما غتزوماً بالسكون كالفعل خر الفعل اظتضارعآالحظ 
أو غتزوماً  ,َتْأُخُذوا( يف اصتملة اطتامسة)ماً حبذف النون كالفعلأو غتزو  ,اصتملة األوىل

فالفعل اظتضارع ُيزم إذا ُسبق  .تَ ْقُس( يف اصتملة السابعة)حبذف حرف العلة كالفعل
 .بأداة من ىذه األدوات

 .وىي ال جتزم إال فعالً واحداً  ,ىذه األدوات رتيعها حروف
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 ثانياً: ما يجزم فعلين
 لة:األمث

أدوات  اصتملة الرقم
 الشرط

فعل 
 الشرط

جواب 
 الشرط

عالمة 
 اصتزم

 وابُ سِ كْ تَ  اجَ تَ حْ مُ الْ  وادُ اعِ سَ تُ  نْ إِ  ٔ
  ا اهللِ ضَ رِ 

ُتَساِعدُ  ِإنْ 
 وا

حذف  َتْكِسُبوا
 النون 

 كَ تِ حَّ ى صِ لَ عَ  ظْ افِ حتَُ ا مَ ذْ إِ  ٕ
  ضِ رَ مَ الْ  نَ مِ  مْ لَ سْ تَ 

 السكون  َتْسَلمْ  حُتَاِفظْ  ِإْذَما

حذف  يَ ْرضَ  يَ رْعَ  َمنْ  و نْ عَ  اهللُ  ضَ رْ ي َ  وِ يْ دَ الِ وَ  عَ ْر ي َ  نْ مَ  ٖ
 حرف العلة 

 السكون ُتْظِهْرهُ  َتْستُ رْ  َما  امُ يَّ اأْلَ  هُ رْ هِ ظْ تُ  ر  شَ  نْ مِ  رْ ت ُ سْ تَ ا مَ  ٗ
 هُ رْ هِ ظْ تُ  ر  شَ  نْ مِ  رْ ت ُ سْ تَ ا مَ هْ مَ  ٘

  امُ يَّ اأْلَ 
 السكون ُتْظِهْرهُ  َتْستُ رْ  َمْهَما

ا مً رَ حَ  دْ جتَِ  ةَ كَّ  مَ ىَل إِ  رْ افِ سَ تُ  ىَت مَ  ٙ
 ا نً آمِ 

 السكون جتَِدْ  ُتَساِفرْ  َمىَت 

 دْ جتَِ  ةَ كَّ  مَ ىَل إِ  رْ افِ سَ تُ  انَ يَّ أَ  ٚ
 انً ا آمِ مً رَ حَ 

 السكون جتَِدْ  ُتَساِفرْ  أَيَّانَ 

 السكون تَ ْنَجحْ  َتْسَتِقمْ  أَْينَ   كَ اتِ يَ  حَ يف  حْ جَ نْ ت َ  مْ قِ تَ سْ تَ  نَ يْ أَ  ٛ
 السكون تَ ْنَجحْ  َتْسَتِقمْ  َأّنَّ  يف َحَياِتكَ  تَ ْنَجحْ  َتْسَتِقمْ  ّنَّ أَ  ٜ

يف  تَ ْنَجحْ  َتْسَتِقمْ ا مَ ثُ يْ حَ  ٓٔ
 َحَياِتكَ 

 السكون تَ ْنَجحْ  َتْسَتِقمْ  َحْيثَُما

 لْ قِ تَ نْ ت َ  كَ قُ اَل خْ أَ  نْ كُ تَ ا مَ فَ ي ْ كَ  ٔٔ
  كَ ائِ نَ ب ْ  أَ ىَل إِ 

 السكون تَ ْنَتِقلْ  َتُكنْ  َكي َْفَما

 السكون َتْسَتِفدْ  تَ ْقرَأْ  َأيُّ   دْ فِ تَ سْ تَ  أْ رَ قْ ت َ  ابٍ تَ كِ   يُّ أَ  ٕٔ
 ىَن غِ الْ بِ  كَ بُّ رَ  اكَ نَ غْ ا أَ مَ  نِ غْ ت َ سْ اِ  ٖٔ

  لْ مَّ حَ تَ ف َ  ةٌ اصَ صَ خَ  كَ بْ صِ تُ ا ذَ إِ وَ 
 السكون حَتَمَّلْ  ُتِصبْ  ِإَذا
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 :الشرح

أدوات الشرط  َوضِّحُ حتت األفعال اظتضارعة ي ُ  اصتدول السابق وما وضع من خطوط_ 
ُ فعل الشرط وجواب الشرط يف كل رتلة ,الت جتزم الفعل اظتضارع كما يُ َوضُِّح   ,َويُ بَ ٌنِّ

 .وعالمات اصتزم ,أدوات اصتزم
تأمل كل رتلة اشتمل عليها ىذا اصتدول جتد أن فيها فعلٌن مضارعٌن أوعتما 

 .ما بأداة جازمةوقد ُسبق األول منه ,يسمى فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط
تالحظ أن األداة  (ِإْن ُتَساِعُدوا اْلُمْحَتاَج َتْكِسُبوا ِرَضا اهللِ )ففي اصتملة األوىل

كما تالحظ   ,ِإْن( وقد ربطت ىذه األداة بٌن فعل الشرط وجواب الشرط)اصتازمة ىي
فاكتساب رضا اهلل مرتتب على  ,أن جواب الشرط مرتتب وقوعو على فعل الشرط

 .وىو مساعدة احملتاج وقوع الشرط
 ,جتد أن كالً منهما غتزوم ,الحظ آخر فعل الشرط وجواب الشرط يف كل رتلة

 .وإما حذف حرف العلة ,وإما حذف النون ,وأن عالمة اصتزم إما السكون
 .إذا( فال جتزم يف الشعر)ىذه األدوات جتزم فعلٌن يف النثر والشعر إال -
 .دوات أشتاءوباقي األ ,إْذَما( حرفان))إْن( و -
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 اطتالصة:
 ُقوُل َصاِحُب اأَلْجُروِميَّة:ي َ 

 
 .بْ رِ اضْ وَ  بُ رِ ضْ يَ وَ  بَ رَ ضَ  وَ حْ نَ  رٌ مْ أَ وَ  عٌ رِ اضَ مُ وَ  اضٍ مَ  ةٌ ثَ اَل ثَ  الُ عَ ف ْ األَ 
ا  مَ واْلُمَضارِِع  ،ادً بَ أَ  ومٌ زُ جْ مَ  رُ مْ اأْلَ وَ  ،ادً بَ أَ  رِ خِ اآْل  وحُ تُ فْ ي مَ اضِ مَ الْ فَ 

 وَ ىُ وَ (تُ يْ ن َ أَ )كَ لَ وْ ما ق َ هَ عُ مَ جْ يَ  عِ بَ رْ اأْلَ  دِ ائِ وَ ى الز  دَ حْ إِ  وِ لِ و  ي أَ فِ  انَ كَ 
 .مٌ ازِ جَ  وْ أَ  بٌ اصِ نَ  وِ يْ لَ عَ  لَ خُ دْ ى يَ ت  ا حَ دً بَ أَ  وعٌ فُ رْ مَ 

 : يَ ىِ وَ  ةٌ رَ شَ فَالن  َواِصب عَ 
 -ى ت  حَ  - ودِ حُ جُ الْ  مُ اَل  - يْ كَ   مُ اَل  - يْ كَ   - نْ ذَ إِ  - نْ لَ  - نْ )أَ 

 .(وْ أَ  وَ  اوِ وَ الْ وَ  اءِ فَ الْ بِ  ابُ وَ جَ الْ 
 : يَ ىِ ا وَ دً احِ  وَ اًل عْ فِ  مُ زِ جْ ا يَ ا مَ هَ ن ْ مِ  ،رَ شَ عَ  ةَ يَ انِ مَ ثَ  مُ ازِ وَ جَ الْ وَ 
ي فِ  - اَل  - اءِ عَ الدُّ وَ  - رِ مْ اأْلَ  مُ اَل  -ا م  لَ أَ  - مْ لَ أَ  -ا م  لَ  - مْ )لَ 

 .(اءِ عَ الدُّ هي وَ الن  
 : يَ ىِ وَ  نِ يْ لَ عْ فِ  مُ زِ جْ ا يَ مَ وَ 
ى ن  أَ  - نَ يْ أَ  - انَ ي  أَ  -ى تَ مَ  -ا مَ هْ مَ  –ا مَ  - نْ مَ  -ا مَ ذْ إِ  - نْ )إِ 

 .(ةً اص  خَ  رِ عْ ي الش  فِ  -ا ذً إِ  - يّ أَ  -ا مَ فَ ي ْ كَ   -ا مَ نُ ي ْ حَ  -
 

 
ْ

ْ
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ْتدرٌبات

ْبدُ  إِنًِّ ق ال  }قال تعالى :  -ٔ ِ  ع   [ٖٓ:  مرٌم{ ]ّللاَّ

مٌ غُ  لًِ ٌ ُكونُ  أ نَّى ق ال تْ }وقال عزَّ من قابل :  -ٕ  [ٕٓ:  مرٌم{ ] ل 

ُ  ٌُِرٌدُ } وقال أٌضا  :  -ٖ ل   اْلٌُْسر   بُِكمُ  ّللاَّ  [8٘ٔ:  البقرة{ ] اْلُعْسر   بُِكمُ  ٌُِرٌدُ  و 

ل  } وقال أٌضا  :  -ٗ نْ  ُتِطعْ  و  ا م  ْلن  هُ  أ ْغف  ْلب  نْ  ق   [8ٕ:  الكهف{ ] ِذْكِرن ا ع 

٘-   ٌ لم : } والذي نْفِسً بِ ال  ِمن  قال علٌه الصلة والسَّ ِدِه ل ْول  أنَّ ِرج 

ا الُمإِمنٌِن  ل ل أِجُد م  نًِّ و  لَّفُوا ع  خ  ت   ٌ ُب أْنفُُسُهْم أ ْن  ٌْ ِط ا ت  ِه م  ٌْ ل  ت خلفُت  أ ْحِملُُهْم ع 

ِل ّللا { ٌْ بِ ٌِّة فًِ س  ن سر  ع 

ْنف ْعُه ِعلُمُه { -ٙ  ٌ ُه لْم  ْفس   قال أحُدهم : } من لْم ٌُصْن ن 

اهُ الجنَّة {وقال آخُر :  – 6 ه  ٌ ُكون  ُمْنت  تَّى  ٌر  ح   } ل ْن ٌْشبع  مإِمٌن ِمن خ 

ْالسئلةْ:ْ

ٌِّ  ال  ع  فْ األ   ةِ ق  ابِ السَّ  ةِ ل  ثِ مْ األ   ن  مِ  استخرجْ  (ٔ  ا .ه  ابِ ر  عْ إِ  ة  م  ل  ا وع  ه  ع  وْ ن   نْ وب
ٌُْحِسِن العمل  ألْجِل النَّاِس فقد أشرك  [ (ٕ ْن   من أقوال ابن عٌاض : ] م 

م : } من ٌرِد ّللاُ بِه خٌرا  ٌفقْهُه فً  صلى ّللا علٌه وسلَّ قال رسول ّللا

 ٌِن(  رواه البخاري ومسلم الدِّ 

ا}قال تعالى :  ن م  ٌْ ْوتُ  ٌُْدِرْكُكمُ  ت ُكوُنوا أ  ل وْ  اْلم  ة   ُبُروج   فًِ ُكْنُتمْ  و  د  ٌَّ  {  ُمش 

 [68:  النساء]

اذكرهنَّ وبٌن مضارعٌِنْْفعلٌنِْْتجزمْ ْشرطْ ْأداة ْ ةِ قِ ابِ السَّ  الثلثةِ  فً األمثلةِ 

 أفعالِِهنَّ .
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 باب مرفوعات األسماء
 األمثلة :

االسم  اصتملة  الرقم 
 اظترفوع 

 نوعو
 

عالمة 
 عراباإل

ٔ 
 
ٕ 
 

ٖ-ٗ 
 
٘ 
 
ٙ 
 
ٚ 
 
 أ

 
 ب
 
 ج 
 
 د

 يُ ِضيءُ  اْلُقْرآنُ  اْلَقلْ بَ 
 

 يُ ثَاُب اْلُمْحِسُنونَ 
 

 نُورٌ اهلِل  ِكَتابُ 
 
 َمَصابِْيَح ِىَدايَةٍ  اأْلَنِْبَياءُ َكاَن 

 
 اأْلَنِْبَياءِ  َورَثَةُ  نَّ اْلُعَلَماءَ إِ 

 
 الت ََّواِبْع :

 
 فَاِضلٌ ُيَصلِّي بِالنَّاِس ِإَماٌم 

 
 .يف اْلَمْسِجدِ  َوَخالِدٌ َصلَّى زَتُوٌد 

 
َماُم   .لُِيَصلِّي بِالنَّاسِ  وُ نَ ْفسُ َحضََّر اإْلِ

 
 .بِاللَّْيلِ يَ تَ َعبَُّد  ُعَمرَ ِلي َْفةُ َكاَن اطتَْ 

ناْلُقْرآ  
 

 اْلُمْحِسُنونَ 
 
 ِكَتابُ 

 نُورٌ 
 اأْلَنِْبَياءُ 
 

 رَثَةُ وَ 
 
 
 
 فَاِضلٌ 
   
 َوَخاِلدٌ 
 
 نَ ْفُسوُ 

 
 ُعَمرَ 

لفاع  
 

 نائب فاعل
 
 مبتدأ
 خرب

 اسم كان
 

 خرب إنّ 
 
 

 
 نعت

 
 معطوف

 
 توكيد
 

 بدل

 الضمة
 

 الواو
 

 الضمة
 الضمة
 الضمة

 
 الضمة

 
 

 
 الضمة

 
 الضمة

 
 الضمة

 
 ضمةال
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 : الشرح
واصتدول السابق  ,خط يف اصتمل السابقة أشتاء معربة مرفوعةالكلمات الت حتتها 

 .والسبب يف ىذا الرفع ,وعالمة رفعها ,يشتمل على أمثلة تبٌن األشتاء اظترفوعة
اْلُمْحِسُنوَن( يف اصتملة )وكلمة ,ألهنا فاعل ,اْلُقْرآُن( يف اصتملة األوىل مرفوعة)فكلمة

 ألهنا مفعول بو ل ُيسمّ  ,ية مرفوعةالثان
 .ىكذا يقال يف بقية األمثلة ,فاعلو أي نائب فاعل

أو  ,(نائب فاعل)أي ,أو مفعوالً ل ُيسمَّ فاعلو ,فإذا وقع اسم من األشتاء فاعالً 
 ,بأن كان نعتاً أّي صفة ,نَّ أو تابعاً للمرفوعأو خرباً أِل  ,أو اشتاً ِلكان ,مبتدأ أو خرباً 

 .كان االسم مرفوعاً   ,أو بدالً  ,أو توكيداً  ,وفاً أو معط
وسنتناول   ,ومرفوعات األشتاء يف العبارات العربية ال خترج عن ىذه األبواب السبعة

 .كل باب منها بالشرح والتوضيح يف البواب اآلتية
 

 اطتالصة:
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأَلْجُروِميَّة :

 
َعٌة َوِىيَ َمْرُفوَعاُت اأْلَْسمَ   : اِء َسب ْ

 -اْلَخبَ ُر  -اْلُمْبَتَدُأ  -اْلَمْفُعوُل ِبِو ال ِذي َلْم ُيَسم  فَاِعُلُو  -اْلَفاِعُل 
َوُىَو َأرْبَ َعُة  ،الت اِبُع ِلْلَمْرُفوعِ  -َخبَ ُر ِإن  َوَأَخَواتَِها  -ِاْسُم َكاَن َوَأَخَواتَِها 

 .الت وِكْيُد َواْلَبَدلُ َأْشَياٍء الن  ْعُت واْلَعْطُف وَ 
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 الفاعل-ٔ
 الفاعل االسم الظاىر (أ)

 : األمثلة
الفاعل مع  الرقم

 الفعل اظتاضي
الفاعل مع 

 اظتضارعالفعل 
الفاعل 

 الظاىر
المة ع نوعو

 رفعو
ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 
ٛ 
ٜ 

ٔٓ 

         َفِهَم َخاِلدٌ 
   َفِهَم اطْتَاِلَداِن 

 َفِهم اطْتَاِلُدون     
 َفِهَم الطََّلَبةُ      

 فَاِطَمُة  َفِهَمتْ 
َفِهَمِت اْلَفاِطَمَتاِن 

 َفِهَمِت اْلَفاِطَماُت   
 َفِهَمْت اْلَفَواِطُم 

َفِهَم َأُخوَك               
 َفِهَم َوَلِدي

       َخالِدٌ  يَ َفِهمُ 
 اطْتَالَِدانِ  مُ هَ فْ ي َ 
اطْتَالُِدون      مُ هَ فْ ي َ 
 الطََّلَبةُ  مُ هَ فْ ي َ 

    ُم فَاِطَمةُ هَ تَ فْ 
 ْلَفاِطَمَتاِن ا مُ هَ تَ فْ 

اْلَفاِطَماُت  مُ َتفهَ 
 اْلَفَواِطمُ تَ َفِهُم 

             َأُخوكَ  ِهمُ فَ ي َ 
 َوَلِدي مُ هَ يَ فْ 

 َخالِدٌ 
 اطْتَالَِدانِ 
 اطْتَالُِدون

 الطََّلَبةُ 
 فَاِطَمةُ 

 اْلَفاِطَمَتانِ 
 اْلَفاِطَماتُ 

 اْلَفَواِطمُ 
 َأُخوكَ 
 َوَلِدي

 مفرد مذكر
 مثىن مذكر
 رتع مذكر

 كسًنرتع ت
 مفرد مؤنث
 مثىن مؤنث
 رتع مؤنث
 رتع تكسًن
 اطتمسة من األشتاء

مضاف إىل ياء 
 اظتتكلم

 الضمة
 األلف

 الواو
 الضمة
 الضمة
 األلف
 الضمة
 الضمة
 الواو 

 الضمة
 اظتقدرة

 : الشرح
 -َفِهمَ )وتتكون كل رتلة من فعل ىو ,رتل فعلية اصتدول السابق يشتمل على

 .يَ َفِهُم( وفاعل
أو  ,أو رتعاً مذكراً أو رتع تكسًن ,اعل فيجيء اشتاً مفرداً , أو مثىنويتنوع الف

 .رتعاً مؤنثاً 
 .وإما الواو ,وإما األلف ,ضمةاَلِحْظ عالمة اإلعراب يف آخر الفاعل جتدىا إما ال
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 )ب( الفاعل الضمير
 األمثلة :

 نوعو الفاعل الضمًن  اصتملة   الرقم
ٔ 
ٕ 

 َكَتْبُت الدَّْرَس 
نَ   ا الدَّْرسَ َكَتب ْ

 التَّاء
 نَا

 للمتكلم وتكون مضمومة
 للمتكلم ومعو غًنه 

 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 

 
 َكَتْبَت الدَّْرسَ 
 َكَتْبِت الدَّْرسَ 
 َكَتْبُتَما الدَّْرسَ 
ْرَس   َكَتْبُتْم الدَّ
 َكَتْبُُتَّ الدَّْرسَ 

 

 
 التَّاء
 التَّاء
 دُتَا
 تُْ 
 ُتنَّ 

 

 
 للمخاطب وتكون مفتوحة

 كسورةللمخاطبة وتكون م
َخاطََبتَ ٌْنِ 

ُ
 لِلُمَخاطَبَ ٌْنِ أو اظت

 صتَِْمِع اْلُمَخاطَبَ ٌْنِ 
 صتَِْمِع اْلُمَخاطََباتِ       

 
ٛ 
ٜ 

ٔٓ 
ٔٔ 
ٕٔ 

 زَتُوٌد َكَتَب الدَّْرسَ 
 أَْرَوى َكَتَبِت الدَّْرسَ 

 الطَّالِبَاِن َكَتَبا الدَّْرسَ 
ُب َكتَُبوا الدَّْرسَ   الطُّالَّ

 دَّْرسَ الطَّالِبَاِت َكَتْْبَ ال

 الضمًن اظتسترت ىو
 الضمًن اظتسترت ىي

 ألف االثنٌن
 واو اصتماعة
 نون النسوة

 للغائب
 للغائبة

 لِْلَغائِبَ ٌْنِ أو اْلَغائَِبتَ ٌْنِ 
 لِْلَغائِِبٌْنَ 
 لِْلَغائَِباتِ 

 : الشرح
اصتمل يف اصتدول السابق تتكون كل رتلة من فعل ماض ىو كتب وفاعل ىو 

 .الضمًن
إىل ضمًن  ,إىل ضمًن للمخاطب ,يتنوع من ضمًن اظتتكلم والفاعل الضمًن

وكما ُييء الفاعل ضمًناً بارزاً ظاىراً يف الكالم   ,كما ىو واضح يف اصتدول  ,للغائب
كالفاعل اظتسترت   ,ُييء كذلك ضمًناً مسترتاً يف الفعل ,كتاء اظتتكلم يف قولنا َكَتْبتُ 
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ْرَس " أي كتب ىو َكَتْبُت( من قولنا )َكَتَب( والفعل)يف الفعل " زَتُوٌد َكَتَب الدَّ
ْرَس " أي كتبت ىي الدرس. ,الدرس  و " أَْرَوى َكَتَبِت الدَّ

 اطتالصة :
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأَلْجُروِميَّة:

 
َلُو ِفْعُلوُ  َوُىَو َعَلى  ،اْلَفاِعُل ُىَو ااِلْسُم اْلَمْرُفوُع اْلَمْذُكوُر قَ ب ْ

 .ِقْسَمْيِن ظَاِىٍر َوُمْضَمرٍ 
َويَ ُقوُم  َوقَاَم الز ْيَدانِ  ،الظ اِىُر َنْحَو َقوِلَك : َقاَم زَْيٌد َويَ ُقوُم زَْيدٌ فَ 

َويَ ُقوُم  ،َوقَاَم الر َجالُ  ،َويَ ُقوُم الز ْيُدونَ  ،َوقَاَم الز ْيُدونَ  ،الز ْيَدانِ 
تَ ُقوُم وَ   ،َوقَاَمْت اْلِهْنَدانِ  ،َوتَ ُقوُم ِىْندٌ  ،َوقَاَمْت ِىْندٌ  ،الر َجالُ 
 ،َوقَاَمْت اْلُهُنودُ  ،َوتَ ُقوُم اْلِهْنَداتُ  ،َوقَاَمْت اْلِهْنَداتُ  ،اْلِهْنَدانِ 

َويَ ُقوُم  ،َوقَاَم ُغاَلِمي ،َويَ ُقوُم َأُخوكَ  ،َوَقاَم َأُخوكَ  ،وتَ ُقوُم اْلُهُنودُ 
 .ِوِما َأْشَبَو َذِلكَ  ،ُغاَلِمي

 ،َوَضَرْبتَ  ،َوَضَربْ َنا ،َرْبتُ َواْلُمْضَمُر اثْ َنا َعَشَر َنْحَو َقوِلَك : ضَ 
 ،َوَضَرَبتْ  ،َوَضَربَ  ،َوَضَربْ ُتن   ،َوَضَربْ ُتمْ  ،َوَضَربْ ُتَما ،َوَضَرْبتِ 

 .َوَضَرْبنَ  ،َوَضَربُوا ،َوَضَربَا
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ْتدرٌبات

ا} قال تعالى :  -ٔ اِدهِ  ِمنْ  ّللاَّ   ٌ ْخش ى إِنَّم  اءُ  ِعب  ِزٌزٌ  ّللاَّ   إِنَّ  اْلُعل م  فُ  ع   { ورٌ غ 

 [8ٕ:  فاطر]

ا ٌ ا}وقال تعالى :  -ٕ ٌُّه  ًُّ  أ  بِ ا النَّ ك   إِذ  اء  اٌِْعن ك   اْلُمْإِمن اتُ  ج  ل ى ٌُب   ٌُْشِرْكن   ل   أ نْ  ع 

 ِ ا بِاّللَّ ب  ٌْ  [ٕٔ:  الممتحنة{ ] ش 

ا ٌ ا}وقال تعالى :  -ٗ ٌُّه  ُنوا الَِّذٌن   أ  ُكمْ  إِنْ  آم  اء  إ   ف اِسقٌ  ج  ب   [ٙ:  الحجرات{ ] بِن 

 قال الشافعً :  -٘

اتِ             او  د  مِّ الع  ْفِسً ِمْن ه  ْحُت ن  د         أر  ل ى أح  ف وُت ولْم أحقِْد ع  ا ع   لمَّ

 وقال أٌضا  :

ق تِ            أ نط  راِهمُ  و  مت   ب عد   الد  ما أُناسا           ص   ُسكوتا كانوا ب عد 

فوا ف ما           ط  لى ع  د   ع  ل         بِف ضل   أ ح  فوا و  ر  ة   ع  كُرم   ُثبوتا لِم 

ْرُتمْ  ل بِنْ } قال تعالى :  -ٙ ك  نَُّكمْ  ش   [6:  إبراهٌم{ ] أل  ِزٌد 

قُلْ }وقال اٌضا  فً سورة النور :  اِرِهنَّ  ِمنْ  ٌ ْغُضْضن   لِْلُمْإِمن اتِ  و   أ ْبص 

ْحف ْظن    ٌ ُهنَّ  و  ل   فُُروج  ُهنَّ  ٌُْبِدٌن   و  ت  ا إِلَّ  ِزٌن  ه ر   م  ْضِرْبن   ِمْنه ا ظ   ٌ ْل  بُِخُمِرِهنَّ  و 

ل ى ٌُوبِِهنَّ  ع   [ٖٔ:  النور{ ] ُج

ْالسئلةْ:ْ

ٌِّن نوعه سواء  أكان  اسما   الفاعلهاِت  (ٔ فً كل  من األمثلِة السابقِة وب

ا  . ر  ا  أو ُمْضم  اِهر   ظ 

ِة  (ٕ ِمٌِر النُّْسو  ِب وض  أسند الفعل ) شاهد ( لضمٌر الُمثنَّى الُمخاط 

ٌِن .و ت  ٌِن ُمفٌِد  ا فً ُجملت  ْعُهم   ض 
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 المفعول بو الذي لم يسم فاعلو-ٕ
 نائب الفاعل()أي

 )أ( تعريفو 
ْْ:األمثلة

 . جومِ الهُ  طةُ خُ  تْ ح  شُرِ  -   ومِ جُ الهُ  خطة   ٌرُ األمِ  ح  ر  . ش  ٔ

 .     حُ ٌْ رِ الج   فُ ع  ٌُسْ   -      ٌح  رِ الج   بٌبُ الطَّ  فُ عِ سْ . ٌُ ٕ

ْالشرحْ:ْ

 وفاعل   (ح  ر  ش  )هو  على فعل   تْ ل  م  ت  اشْ  فعلٌةٌ  ولى جملةٌ الجملة األ -

( ، والجملة التً به منصوب هو )خطةُ  ( ومفعول  هو )األمٌرُ مرفوع  

( ح  شُرِ )هو  ماض   بجانبها )ُشرحت خطة الهجوم( اشتملت على فعل  

 .ه هو )خطة( أم لم ٌذكر معه فاعله فاعلُ  ومفعول به لم ٌسمَّ 

عل فً الفِ  ع  ق  و   ا  ر  ٌُّ غ  هناك ت   أنَّ  نجدْ  لتٌنِ تقابِ تٌن المُ بالمقارنة بٌن الجمل

ره آخِ  ل  بْ اق  ر م  سِ ه وكُ أولُ  ( ُضمَّ طةُ الخُ  تْ ح  )شُرِ  ةِ ل  قابِ المُ  ملةِ الماضً للجُ 

لِْنِبْ مْ  ً هذا الفعلُ وسمِّ   لهُ ح  م   وحلَّ  والفاعل قد ُحذف  ،  ولِْهْ جْ مْ لْ ٌاْ 

 وعا  رفُ م   وصار   وبُ صُ نْ الم   هِ بِ  فعولُ الم  

ٌُسعِ  - ٌُسْ ً أم  ( والتِ ح  رٌْ الج   ٌبُ بِ الطَّ  فُ والجملة الثانٌة )  فُ ع  امها )

 فً الجملة األولى مع فرق   ع  ه الذي وق  نفسُ  غٌٌرُ ( وقع فٌها التَّ حُ رٌْ الج  

ٌُسْ  قابلةِ المُ  فالفعل المضارع فً الجملةِ  صغٌر   ه أولُ  ( ُضمَّ حُ ٌْ رِ الج   فُ ع  )

للمجهول ً هذا الفعلُ وسمِّ  آخرهِ  قبل   ما ح  تِ وفُ  قد ُحذف  والفاعلُ مبنٌاْ 

 . المفعول به وصار مرفوعا   هُ محلَّ  وحلَّ 
رُس  - ُف   -لحْظ نابب الفاعِل فً كل  من الجملتٌِن ] ُشِرح  الدَّ ٌُْسع 

ٌُذكر معه فاعله  ِرٌُح [ تجْد أنَّه اسٌم مرفوٌع لم   الج 

رْ  - ٌُْذك  ُه فاعلُُه . فنابُب الفاعِل : هو اسمٌ مرفوٌع ل ْم  ع   م 
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 )ب( نائب الفاعل االسم الظاىر 
 األمثلة :

الفعل اظتاضي      الرقم
 اظتبين للمجهول

  الفعل اظتضارع  
 اظتبين للمجهول 

نائب الفاعل 
 االسم الظاىر

 نوعو

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 
ٛ 
ٜ 
 

 ُعوِقَب اْلُمْجرِمُ 
 ُعوِقَب اْلُمْجرَِمانِ 
 ُعوِقَب اْلُمْجرُِمونَ 

 اْلُمْجَتِهَدةُ ُكوِفَئِت 
 ُكوِفَئِت اْلُمْجَتِهَدتَانِ 
 ُكوِفَئِت اْلُمْجَتِهَداتُ 

 ُكوِفَئِت اْلَفَواِطمُ 
 ُكوِفَئ َأُخوكَ 

 ُكوِفَئ تِْلِميِذي

 َعاَقُب اْلُمْجرِمُ ي ُ 
 يُ َعاَقُب اْلُمْجرَِمانِ 
 يُ َعاَقُب اْلُمْجرُِمونَ 
 ُتَكاَفأُ اْلُمْجَتِهَدةُ 

 ُتَكاَفأُ اْلُمْجَتِهَدتَانِ 
 ُتَكاَفأُ اْلُمْجَتِهَداتُ 

 ُتَكاَفأُ اْلَفَواِطمُ 
 ُيَكاَفأُ َأُخوكَ 

 ُيَكاَفأُ تِْلِميِذي

 اْلُمْجرِمُ 
 اْلُمْجرَِمانِ 
 اْلُمْجرُِمونَ 
 اْلُمْجَتِهَدةُ 

 اْلُمْجَتِهَدتَانِ 
 اْلُمْجَتِهَداتُ 

 اْلَفَواِطمُ 
 َأُخوكَ 

 تِْلِميِذي

 مفرد مذكر
 مثىن مذكر
 رتع مذكر

 مفردة مؤنثة
 مثىن مؤنث
 رتع مؤنث
 رتع تكسًن

 من األشتاء اطتمسة
 مضاف إىل ياء اظتتكلم

 الشرح :
كما   ,اصتدول السابق يبٌن التغيًن الذي حدث يف الفعل اظتاضي والفعل اظتضارع

ورتع تكسًن  ,يبٌن أن نائب الفاعل يأت اشتاً ظاىراً مفرداً ومثىن ورتعاً مذكراً ومؤنثاً 
 .كما ىو واضح يف اصتدول السابق  .مسةواشتاً من األشتاء اطت
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 ( نائب الفاعل االسم المضمر )ج
 األمثلة :

 نوعو نائب الفاعل الضمًن   اصتملة  الرقم
ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 
ٛ 
ٜ 

ٔٓ 
ٔٔ 
ٕٔ 

 

 أُدِّْبتُ 
 أُدِّبْ َنا
 أُدِّْبتَ 
 أُدِّْبتِ 
 أُدِّبْ ُتَما
 أُدِّبْ ُتمْ 
 أُدِّبْ ُُتَّ 

 اْلُمْهِمُل أُدِّبَ 
 ِمَلةُ أُدَِّبتْ اْلُمهْ 

 اْلُمْهِماَلِن أُدِّبَا
 اْلُمْهِمُلوَن أُدِّبُوا
 اْلُمْهِماَلُت أُدِّْبنَ 

 الّتاء
 نَا

 الّتاء
 الّتاء
 دُتَا
 تُْ 
 ُتنَّ 

 الضمًن اظتسترت ىو
 الضمًن اظتسترت ىي 
 ألف االثنٌن
 واو اصتماعة
 نون النسوة

 للمتكلم وتكون مضمومة  
 للمتكلم ومعو غًنه    

 اطب وتكون مفتوحةللمخ 
 للمخاطب وتكون مكسورة 
َخاطََبتَ ٌْنِ  

ُ
 لِلُمَخاطَبَ ٌْنِ أو اظت

 لِلُمَخاطَبَ ٌْنِ  
 لِلُمَخاطََباتِ 

 للغائب
 للغائبة

 لِْلَغائِبَ ٌْنِ أو اْلَغائَِبتَ ٌْنِ 
 ٌْنَ لِْلَغائِبِ 

 للغائبات

 الشرح :
اطب والغائب اصتدول السابق يبٌن أن نائب الفاعل يأت ضمًناً للمتكلم واظتخ

 .بارزاً ومسترتاً 
 .كما ىو واضح يف ىذا اصتدول

وكاظتثال التاسع"  ,أي أُدَِّب ىو ,والضمًن اظتسترت كاظتثال الثامن" اْلُمْهِمُل أُدَِّب "
 .اْلُمْهِمَلُة أُدَِّبْت " أي أُدَِّبْت ىي
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 اطتالصة :
  يَ ُقوُل َصاِحُب اأَلْجُروِميَّة:

 
"نائب الفاعل" ُىَو ااِلْسُم  ِذي َلْم ُيَسم  فَاِعُلُو َأيْ اْلَمْفُعوُل ِبِو ال  

فَِإْن َكاَن اْلِفْعُل َماِضًيا ُضم   ،اْلَمْرُفوُع ال ِذْي َلْم يُْذَكْر َمَعُو فَاِعُلوُ 
ُضم  َأو ُلُو َوفُِتَح َما  َوِإْن َكاَن ُمَضارِعاً  ،َأو ُلُو وَُكِسَر َما قَ ْبَل آِخرِهِ 

 .َوُىَو َعَلى ِقْسَمْيِن ظَاِىٍر َوُمْضَمرٍ  ،هِ قَ ْبَل آِخرِ 
 ،َوُأْكرَِم َعْمٌرو ،َوُيْضَرُب زَْيدٌ  ،ِلَك : ُضِرَب زَْيدٌ فَالظ اِىُر َنْحَو قَ وْ 

 .َوُيْكَرُم َعْمٌرو
 ،َوُضرِْبتَ  ،َوُضرِبْ َنا ،ثْ َنا َعَشَر َنْحَو َقوِلَك : ُضرِْبتُ َواْلُمْضَمُر ا

 ،َبتْ َوُضرِ  ،بَ َوُضرِ  ،َوُضرِبْ ُتن   ،بْ ُتمْ َوُضرِ  ،اَوُضرِبْ ُتمَ  ،َوُضرِْبتِ 
 .ْبنَ َوُضرِ  ،َوُضرِبُوا ،َوُضرِبَا
 
 
 

ْتدرٌبات

قٌِل  }قال تعالى :  -ٔ ا و  كِ  اْبل ِعً أ ْرضُ  ٌ  اء  ا م   ٌ اءُ  و  م  ِغٌض   أ ْقلِِعً س  اءُ  و   اْلم 

  ً قُِض تْ  اأْل ْمرُ  و  اْست و  ل ى و  قٌِل   اْلُجوِديِّ  ع  اُبعْ  و  الِِمٌن   لِْلق ْومِ  د   [ٗٗ:  هود{ ]الظَّ

ا}وقال أٌضا  :  -ٕ ورِ  فًِ نُفِخ   ف إِذ  ةٌ  الصُّ ْفخ  ةٌ  ن  اِحد  ُحِمل تِ } [ٖٔ:  الحاقة{ ]و   و 

اْلِجب الُ  اأْل ْرضُ  ا و  ت  ة   ف ُدكَّ كَّ ة   د  اِحد   [ٗٔ:  الحاقة{ ]و 
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نْ } وقال أٌضا  : -ٖ ً   ف م  ءٌ  أ ِخٌهِ  ِمنْ  ل هُ  ُعفِ ًْ ْعُروفِ  اتِّب اعٌ ف   ش  اءٌ  بِاْلم  أ د  هِ  و  ٌْ  إِل 

ان    [68ٔ:  البقرة{ ] بِإِْحس 

ِهمُ  ُضِرب تْ }وقال أٌضا  :  -ٗ ٌْ ل  لَّةُ  ع  ن   الذِّ ٌْ ا أ  ْبل   إِلَّ  ُثقِفُوا م  ِ  ِمن   بِح  ْبل   ّللاَّ ح   ِمن   و 

اُءوا النَّاسِ  ب  ب   و  ض  ِ  ِمن   بِغ  ُضِرب تْ  ّللاَّ ِهمُ  و  ٌْ ل  ْسك   ع  ةُ اْلم  لِك   ن  اُنوا بِؤ نَُّهمْ  ذ  ْكفُُرون   ك   ٌ 

ٌ اتِ  ِ  بِآ ْقُتلُون   ّللاَّ  ٌ اء   و   ٌ ْنبِ
رِ  اأْل  ٌْ ق   بِغ  لِك   ح  ا ذ  ْوا بِم  ص  اُنوا ع  ك  ُدون   و  ْعت   آل{ ]ٌ 

 [ٕٔٔ:  عمران

ْفس   ُكلُّ }وقال أٌضا : -٘ ابِق ةُ  ن  ْوتِ  ذ  ا اْلم  إِنَّم  فَّْون   و  ُكمْ  ُتو  ْوم   أُُجور  ةِ  ٌ  ام   ٌ نْ  اْلقِ  ف م 

نِ  ُزْحِزح   أُْدِخل   النَّارِ  ع  نَّة   و  ا ف از   ف ق دْ  اْلج  م  اةُ  و   ٌ ا اْلح   ٌ ْن ت اعُ  إِلَّ  الدُّ  { اْلُغُرورِ  م 

 [8٘ٔ:  عمران آل]

 السئلةْ:ْ

التً لم ٌسمَّ فاعلها  المفعولتاستخرج من اَلٌات واألمثلة السابقة  (ٔ

الذي لم ٌسمَّ فاعله )نابب فاعل(  )نابب فاعل( وبٌن نوع المفعول

 .وأفعالها  وعلمة إعرابه فً جدول مناسب 

 حول هاتٌن الجملتٌن من مبنً للمعلوم إلى مبنًِ للمجهول . (ٕ

 ] ٌقبُل ّللاُ صدقاِت المخلصٌن  [ ---] جاهد  المإمنون  الكافرٌن  [  

لَّة [عربْ:ْأ( ٖ  ] ُضرب ْت علٌهمُ الذِّ
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 لخبرالمبتدأ وا-ٖ
 )أ( تعريفو

ْْاألمثلة :

دْ }قال تعالى :  (ٔ م  ول ْ م ح  س  ِ  ر  الَِّذٌن   ّللاَّ هُ  و  ع  اءُ  م  ل ى أ ِشدَّ اءُ  اْلُكفَّارِ  ع  م   ُرح 

ُهمْ  ن  ٌْ  [9ٕ:  الفتح{ ] ب 
 . انِ ق  ادِ ص   أِمٌن انِْ ةِ ق  د  على الصَّ  العامالنِْ (ٕ

ل ْ (ٖ س  اِدق ونْ  الر   م .هِ ربِّ  عنْ  غون  بلّ ٌُ  فً ما ص 

ْ:ْالشرحْ

 من العواملِ  عاملٌ  هُ ٌسبقْ  لمْ  مرفوعٌ  )محمد( فً الجملة األولى اسمٌ  الكلمةُ 

ْعُرو  ملةِ الجُ  فً بدءِ ٌجُا  نهما وكل اسم  فهو عار  مِ  فظٌةِ اللَّ   ٌ  من العواملِ و

 أ(د  ت  بْ ى )مُ سمَّ ٌُ  اللفظٌةِ 

 مُّ تِ ٌ   ة  م  لِ ك   ى وكلُّ ن  عْ الم   هِ بِ  تمَّ  مرفوعٌ  ها هً اسمٌ س  نفْ  الكلمة )رسول( فً الجملةِ 

أ  عنى مع  ا الم  ه  بِ  د   والخبرِ الُمبتدأ  ن  مِ  ةُ ن  كوَّ المُ  ى الجملةُ وتسمَّ  ى خبرا  تسمَّ الُمْبت 

 )جملةْاسمٌة(

دأوالجملتان الثانٌة والثالثة مثل الجملة األولى تتكون كل منهما من  وخبر  ُمْبت 

. 

 جدها :والخبر ت أِ د  بت  المُ من  فً كل   الرفعِْْعالمةْ  لحظْ 

  . ولىاألُ  ةِ ل  مْ فً الجُ  ةُ مَّ الض   -
 . ةِ ٌ  انِ الثَّ  ةِ ل  مْ فً الجُ  فُ لِ األ   -
 . الثالثةِ  والواو فً الجملةِ  ةُ مَّ الض   -

 

ْ
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دْ }قال تعالى :  (ٗ م  ول ْ م ح  س  ِ  ر  الَِّذٌن   ّللاَّ هُ  و  ع  اءُ  م  ل ى أ ِشدَّ اءُ  اْلُكفَّارِ  ع  م   ُرح 

ُهمْ  ن  ٌْ  [9ٕ:  الفتح{ ] ب 
 . انِ ق  ادِ ص   أِمٌن انِْ ةِ ق  د  ى الصَّ عل العامالنِْ (٘

ل ْ (ٙ س  اِدق ونْ  الر   م .هِ ربِّ  عنْ  بلغون  ٌُ  فً ما ص 

ْالشرحْ:ْ

 من العواملِ  عاملٌ  هُ ٌسبقْ  لمْ  مرفوعٌ  )محمد( فً الجملة األولى اسمٌ  الكلمةُ 

ْعُرو  ملةِ الجُ  فً بدءِ ٌجُا  نهما وكل اسم  فهو عار  مِ  فظٌةِ اللَّ   ٌ  من العواملِ و

 أ(د  ت  بْ ى )مُ سمَّ ٌُ  اللفظٌةِ 

 مُّ تِ ٌ   ة  م  لِ ك   ى وكلُّ ن  عْ الم   هِ بِ  تمَّ  مرفوعٌ  ها هً اسمٌ س  نفْ  الكلمة )رسول( فً الجملةِ 

أ  عنى مع  ا الم  ه  بِ  د   والخبرِ الُمبتدأ  ن  مِ  ةُ ن  كوَّ المُ  ى الجملةُ وتسمَّ  ى خبرا  تسمَّ الُمْبت 

 )جملةْاسمٌة(

دأة األولى تتكون كل منهما من والجملتان الثانٌة والثالثة مثل الجمل وخبر  ُمْبت 

. 

 والخبر تجدها : أِ د  بت  المُ من  فً كل   الرفعِْْعالمةْ  لحظْ 

  . ولىاألُ  ةِ ل  مْ فً الجُ  ةُ مَّ الض   -
 . ةِ ٌ  انِ الثَّ  ةِ ل  مْ فً الجُ  فُ لِ األ   -
 . الثالثةِ  والواو فً الجملةِ  ةُ مَّ الض   -
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 زالمبتدأ االسم الظاىر والضمير البار  )ب(
 األمثلة :

 نوع اظتبتدأ اطترب اظتبتدأ اصتملة        الرقم
ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 
ٛ 
ٜ 

ٔٓ 
ٔٔ 
ٕٔ 
ٖٔ 

 

 ػُتَمٌَّد َرُسولٌ 
 أَنَا فَاِىمٌ 

         فَاِهُونَ ؿَتُْن 
أَْنَت فَاِىٌم                 

            أَْنِت فَاِهَةٌ 
أَنْ ُتَما فَاِهَاِن                 

ِهُوَن                  أَنْ ُتْم فَا
أَنْ ٌُتَّ فَاِهَاٌت          

                 ُىَو َفاِىمٌ 
ِىَي فَاِهَةٌ            
ُهَا فَاِهَاِن            

ُىْم َفاِهُوَن               
 ُىنَّ فَاِهَاتٌ 
 

 ػُتَمَّدٌ 
 أنَا
 ُن ؿتَْ 

 أَْنتَ 
 أَْنت 

 أنْ ُتَما
 أَنْ ُتمْ  
 نْ ٌُتَّ أَ  

 ُىوَ 
 ِىيَ 
 هَُا
 ُىمْ 
 نَّ ىُ 

 َرُسولٌ 
 فَاِىمٌ 

 فَاِهُونَ 
 فَاِىمٌ 
 فَاِهَةٌ 

 فَاِهَانِ 
 اِهُونَ فَ 

 فَاِهَاتٌ 
 فَاِىمٌ 
 فَاِهَةٌ 

 فَاِهَانِ  
 فَاِهُونَ 
 فَاِهَاتٌ 

 

 اسم ظاىر
             ضمًن اظتتكلم

 ضمًن اظتتكلم ومعو غًنه
 ضمًن اظتخاطب
 ضمًن اظتخاطب

َخاطََبتَ ٌْنِ ضمًن اْلُمَخاطَبَ ٌْنِ 
ُ
  أو اظت

 ضمًن اْلُمَخاطَبَ ٌْنِ 
 ضمًن اظتخاطبات

 ضمًن الغائب
 ضمًن الغائبة

 ضمًن اْلَغائِبَ ٌْنِ أو اْلَغائَِبتَ ٌْنِ 
 ٌْنِ ْلَغائِبِ ضمًن ا

 ضمًن الغائبات
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 : الشرح
 اصتدول السابق يبٌن ما يأت :

 .َرُسوٌل " اسم ظاىر مرفوع أن اظتبتدأ)ػُتَمَّد( يف اصتملة األوىل " ػُتَمَّدٌ 
 ,ؿَتُْن( يف اصتملتٌن الثانية والثالثة ضمًنان أوعتما للمتكلم)أَنَا( واظتبتدأ)وأن اظتبتدأ

 .والثاِن للمتكلم ومعو غًنه
أَنْ ٌُتَّ( يف اصتمل اطتمس التالية ضمائر  -أَنْ ُتْم  -أنْ ُتَما  -أَْنِت ) وأن اظتبتدآت

 .للمخاطب
ُىنَّ( يف اصتمل الباقية ضمائر للغائب  -ُىْم  -هَُا -ِىَي  -ُىوَ ) وأن اظتبتدآت

 .وكلها ضمائر بارزة يف ػتل رفع
ضمًناً بارزاً للمتكلم أو  –كذلك   –ُييء  ,فاظتبتدأ كما ُييء اشتاً ظاىراً مرفوعاً 

 .اظتخاطب أو الغائب ويكون يف ػتل رفع
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ْالخبرْأنواعْ ْ–جْ

ْالمثلةْ

ْنوعْالخبرْالخبرْلمبتدأاْالجملةْالرقم
اِهُد ُمْإِمٌن بِاّللِ 1ْ اِهدُ  الُمج   مفرد ُمْإِمنٌ  الُمج 
ل ى أ ْبواِب 2ْ اِهُد ع  الُمج 

ِة  اد   الشَّه 
اِهدُ  اِب  الُمج  ل ى أ ْبو   جار ومجرور ع 

اِدقِ 3ْ ن  ن  الخ  ٌْ اِهُد ب  اِهدُ  الُمج  ن   الُمج  ٌْ  ظرف  ب 
لُهُ 4ْ م  ر  ع  اِهُد أ ْثم   الُمج 

 بِالنَّْصرِ 
اِهدُ  لُُه  الُمج  م  ر  ع   فعٌل وفاعٌل  أ ْثم 

ُدهُ ِمْثلُُه 5ْ اِهُد أ ْول  اِهدُ  الُمج  ُدهُ ِمْثلُُه  الُمج  ب ر أْول  خ   ُمبتدأ و 
ْالشرحْ:ْ

فٌها  بتدأ وخبر  مُ  نْ مِ  ةٌ نُ وَّ كُ مُ  قِ ابِ السَّ  دولِ فً الج   سِ مْ الخ   لِ م  الجُ  من   جملة   كلُّ 

( مبتدأ وهو اسم مرفوع لحظ الخبر فً الجملة األولى دُ اهِ ج  ة )المُ : كلم  

 . فردا  مُ  اسما   هُ( تجدْ وهو كلمة )مإمنٌ 

  ا  ومجرور ا  جار هُ فً الجملة الثانٌة وهو كلمة )على أبواب( تجدْ  ولحظْ 

 . ه ظرفا  ولحظ فً الجملة الثالثة )بٌن( تجدْ 

  وفاعل   من فعل   ه مكونا  ( تجدْ هُ لُ م  ع   ر  م  فً الجملة الرابعة قوله )أثْ  ولحظْ 

من مبتدأ وخبر  ه مكونا  ( تجدْ هُ ثلُ مِ  هُ)أولدُ  هُ ملة الخامسة قول  فً الجُ  ولحظْ 

. 

ٌ   فردا  مُ  اسما   فالخبر ٌجاُ   اعل  وف   عل  ، وفِ  ا  ظرف  ، و   رورا  ومجْ  ارا  ج   اُ ج  ، و

 . ا  وخبر ، ومبتدأ  
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 اطتالصة
 ة:يَ ُقوُل َصاِحُب اأَلْجُروِميَّ 

 
اْلُمْبَتَدأُ : ُىَو ااِلْسُم اْلَمْرُفوُع اْلَعاِري َعِن اْلَعَواِمِل 

 .الل ْفِظي ةِ 
َواْلَخبَ ُر : ُىَو ااِلْسُم اْلَمْرُفوُع ال ِذي يَ ُتمُّ ِبِو َمْعَنى 

 -الز ْيَداِن قَاِئَماِن  -َنْحَو قَ ْوِلَك : زَْيٌد قَاِئٌم  ،اْلُجْمَلةِ 
 .ونَ الز ْيُدوَن قَاِئمُ 

َم  : َما فَالظ اِىرٌ  ،ظَاِىٌر َوُمْضَمرٌ اْلُمْبَتَدأُ ِقْسَماِن : وَ  تَ َقد 
 -أَْنِت  -َنْحُن  -أَنَا )ِذْكُرُه َواْلُمْضَمُر اثْ َنا َعَشَر َوِىَي :

 -ُىْم  -ُىَما -ِىَي  -ُىَو  -أَنْ ٌتن   -أَنْ ُتْم  -أنْ ُتَما 
......َوَما -َنْحُن قَائُِموَن  –َنْحَو قَ ْوِلَك : أَنَا قَاِئٌم  ،ُىن (

 .َأْشَبَو َذِلكَ 
ُر ُمْفَرد َفاْلُمْفَرُد َنْحَو زَْيٌد  ،َواْلَخبَ ُر ِقْسَماِن : ُمْفَرٌد َوَغي ْ

ُر اْلُمْفَرِد  ،قَاِئمٌ   ،َأرْبَ َعُة َأْشَياَء : اْلَجارُّ واْلَمْجُرْورُ َوَغي ْ
ْبَتَدأُ َمَع َخَبرِِه َنْحَو َواْلمُ  ،َواْلِفْعُل َمَع فَاِعِلوِ  ،َوالظ ْرفُ 

اِر   -زَْيٌد قَاَم أَبُوُه  -زَْيٌد ِعْنَدَك  -قَ ْوِلَك : زَْيٌد ِفي الد 
 .زَْيٌد َجارِيَ ُتُو َذاِىَبةٌ 
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ْتدرٌبات

ا ٌ ا}قال تعالى :  -ٔ ٌُّه  اءُ  أ ْنُتمُ  النَّاسُ  أ  ِ  إِل ى اْلفُق ر   [٘ٔ:  فاطر{ ] ّللاَّ

ُ  ُهو  }وقال أٌضا  :  -ٕ الِمُ  ُهو   إِلَّ  إِل ه   ل   الَِّذي ّللاَّ بِ  ع  ٌْ ةِ  اْلغ  اد  الشَّه  نُ  ُهو   و  ْحم   الرَّ

ِحٌمُ   [ٕٕ:  الحشر{ ]الرَّ

 [ٕٙ:  الروم{ ]ق انُِتون   ل هُ  ُكل  } وقال أٌضا  : 

ًٌ عن منكر  صدقة { -ٖ  قال رسول ّللا )ص( : } أمٌر بمعروف  صدقة ونه

دٌ  -ٗ مَّ ٌُّن ا . ّللاُ ربُّن ا وُمح  بِ  ن 

ِل . -٘ ٌْ ُكوب  الِخ ر  ة  و   ٌ ا م  ٌُِحبُّ الرِّ  أُخوك  

ٌُْجز  بِِه . -ٙ ا   ر  ٌْ ْل خ  ْعم   ٌ ْن   م 

لِب اسُ }قال تعالى :  -6 ى و  لِك   التَّْقو  رٌ  ذ  ٌْ  [ٕٙ:  األعراف{ ] خ 

ٌف . -8 اع  اُبه ا ُمض  و  لةُ فً الم سجِد ث   الصَّ

ْالسئلةْ:ْ

 األمثلة السابقة واذكر علمة اْلعراب .هات المبتدأ والخبر من  (ٔ

كون جملتٌن اسمٌتٌن من مبتدأ وخبر بحٌث ٌكون الخبر فً الجملة  (ٕ

ومجرورا ْاألولى  ْ وفً الثانٌة  جاراْ   .ظرفا
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 العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر -ٗ
 العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ثالثة أشياء :

 ج( ظَنَ ْنُت َوَأَخَواتُ َها).وأخواتها ب( إن  ).)أ( كان وأخواتها
 كان وأخواتها  (أ) 

 عملها-ٔ
 : األمثلة

 اطترب اظتنصوب االسم اظترفوع الفعل العامل اصتمل الرقم
ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 
ٛ 
ٜ 

ٔٓ 
ٔٔ 
ٕٔ 
ٖٔ 

 َكاَن السََّحاُب ُمْنَتِشراً 
 َأْصَبَح اْلبَ ْرُد قَاِسياً 

 َأْضَحى اعْتََواءُ َشِدْيداً 
 ُر َىاِطالً َظلَّ اْلَمطَ 

 أَْمَسى اْلبَ ْرُق اَلِمعاً 
 اَت الظَّاَلُم ؼُتَيِّماً بَ 

 َصاَرِت الطُُّرُق أَنْ َهاراً 
 لَْيَس الرَّْعُد َمْسُموعاً 

 ازَاَلِت اأْلَْمطَاُر َساِقطَةً مَ 
 اأْلَْمطَاُر َساِقطَةً َمابَرَِحِت 
 اأْلَْمطَاُر َساِقطَةً َمافَِتَئِت 

 َساِقطَةً اأْلَْمطَاُر َماانْ َفكَِّت 
 َماَداَمِت الَسَماُء َداِمَعةً 

 َكانَ 
 َأْصَبحَ 
 َأْضَحى

 َظلَّ 
 أَْمَسى
 بَاتَ 
 َصارَ 
 لَْيسَ 
 َمازَالَ 
 َمابَرِحَ 
 َمافَِتئَ 

 َماانْ َفكَّ 
 َماَدامَ 

 السََّحابُ 
 اْلبَ ْردُ 
 اعْتََواءُ 
 اْلَمطَرُ 
 اْلبَ ْرقُ 
 الظَّاَلمُ 
 الطُُّرقُ 
 الرَّْعدُ 

 اأْلَْمطَارُ 
 اأْلَْمطَارُ 
 اأْلَْمطَارُ 
 اأْلَْمطَارُ 
 الَسَماءُ 
 

 ُمْنَتِشراً 
 قَاِسياً 
 َشِدْيداً 
 َىاِطالً 
 اَلِمعاً 
 ؼُتَيِّماً 
 أَنْ َهاراً 

 َمْسُموعاً 
 َساِقطَةً 
 َساِقطَةً 
 َساِقطَةً 
 َساِقطَةً 
 َداِمَعةً 
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 الشرح :
ن مبتدأ اصتملة األوىل " السََّحاُب ُمْنَتِشٌر " يف اصتدول السابق بدون كان مكونة م

فلما دخل  ,ُمْنَتِشٌر()وخرب مرفوع بالضمة وىو ,السََّحاُب()مرفوع بالضمة وىو
 .َكاَن( على ىذه اصتملة صارت " َكاَن السََّحاُب ُمْنَتِشراً ")العامل

 .والِحظ آخر الكلمة جتده منصوباً بالفتحة ,الِحظ اظتبتدأ جتده مرفوعاً بالضمة
ونصب  ,وصار اشتاً لو ,رفع األول ,دأ واطتربفالعامل "كان" إذا دخل على اظتبت

 .وصار خرباً لو ,الثاِن
 -لَْيَس  -بَاَت َصاَر  -أَْمَسى  -َظلَّ  -َأْضَحى  -َأْصَبَح )ىي وِلكان وأخوات

 َماَداَم( -َماانْ َفكَّ  -َمافَِتَئ  -َمابَرَِح  -َمازَاَل 
رتفع األول ويسمى ف ,تدخل على اظتبتدأ واطترب ,وىذه العوامل تعمل عمل كان

 .وتنصب الثاِن ويسمى خربىا ,اشتها
 حكم ما تصرف من ىذه األفعال -ٕ

 األمثلة :
اطترب  االسم اظترفوع نوعو الفعل األفعال اظتتصرفة الرقم

 اظتنصوب
ٔ 
ٕ 
ٖ 

 
ٗ 
٘ 
ٙ 

 

 َكاَن الصَّْيُف َحارّاً 
َتاءُ بَارِداً   َيُكوُن الشِّ

 ْن ُمِطْيعاً كُ 
 

 ِطْيفاً َأْصَبَح اعْتََواُء لَ 
 ُيْصِبُح اصتَْوُّ قَارِساً 

 ُعَمرُ  يَاَأْصِبْح َنِشْيطاً 

 َكانَ 
 َيُكونُ 
 ُكنْ 

 
 َأْصَبحَ 
 ُيْصِبحُ 
 َأْصِبحْ 

 ماض
 مضارع

 أمر
 
 ماض
 مضارع

 أمر

 الصيفُ 
 الشتاءُ 

الضمًن اظتسترت 
 "أنت"

 اعتواءُ 
 اصتوُّ 

الضمًن اظتسترت 
 "أنت"

 حاراً 
 بارداً 
 مطيعاً 
 
 لطيفاً 
 قارساً 
 نشيطاً 
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َكاَن( يف اصتملة األوىل يرفع )فيها العامل ,اصتمل الثالث األوىل يف اصتدول السابق
 .وينصب اطترب ,االسم

ومن  ,َيُكوُن( يف اصتملة الثانية)َكاَن( من مضارع مثل)وكذلك ما تصرف من الفعل
 .ُكْن( يف اصتملة الثالثة)مثلأمر 

ا تصرف منو من مضارع وم ,َأْصَبَح()واصتمل الثالث األخًنة فيها العامل
 .َأْصِبْح()وأمر مثل ,ُيْصِبُح()مثل

َكاَن( فرتفع االسم )اظتاضي واظتضارع واألمر تعمل عمل ,ىذه العوامل رتيعها
 .كما ىو واضح يف اصتدول السابق  ,وتنصب اطترب

 اطتالصة :
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأَلْجُروِميَّة:

 
اِخَلُة َعَلى اْلُمْبَتدَ   َثاَلثَُة َأْشَياَء :أ َواْلَخَبر اْلَعَواِمُل الد 

 .ظَنَ ْنُت َوَأَخَواتُ َها( - َوَأَخَواتُ َها ِإن   -)َكاَن َوَأَخَواتُ َها 
َفِإن  َها تَ ْرَفُع االْسَم َوتَ ْنُصُب اْلَخبَ َر َوِىَي  ،َكاَن َوَأَخَواتُ َها()فََأم ا

: 
 ارَ صَ  - اتَ بَ  - ىسَ مْ أَ  - ل  ظَ  - ىحَ ضْ أَ  - حَ بَ صْ أَ  - َكانَ )

 .(َماَدامَ  -َماانْ َفَك  -َمافَِتَئ  -َمابَِرَح  - الَ ازَ مَ  - سَ يْ لَ  -
َها َنْحُو:  -َأْصَبَح  -ُكْن   -َيُكوُن  -َكاَن )َوَما َتَصر َف ِمن ْ

َولَْيَس َعْمٌرو  -تَ ُقوُل: " َكاَن زَْيٌد َقائِمًا  .(َأْصِبحْ  -ُيْصِبُح 
 .َشاِخصاً " َوَما َأْشَبَو َذِلكَ 
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ٌْباتتدر

ُكْنُتمْ }قال تعالى :  -ٔ ا و  اج  ة   أ ْزو  ث   [6:  الواقعة{ ]ث ل 

ان  }وقال تعالى :  -ٕ ك  ّق ا و  ا ح  ن  ٌْ ل   [6ٗ:  الروم{ ]اْلُمْإِمنٌِن   ن ْصرُ  ع 

ان تْ }وقال أٌضا  :  -ٖ اء   ف ك  ب  ا ه  ّث   [ٙ:  الواقعة{ ]ُمْنب 

افِقا  خالصا  وقال علٌه الصلة والسلم : } ثلٌث مْن كنَّ فٌ -ٗ ِه كان  ُمن 

ا ، إذا  ْعه  د   ٌ ْصلٌة منهنَّ كانت فٌِه خصلٌة من النِّفاِق حتى  ومن كانت فٌِه خ 

ر  { م  ف ج  اص  ب  وإذا خ  ذ  ث  ك  ان  وإذا حدَّ  أإُتِمن  خ 

انًِ}قال تعالى :  -٘ أ ْوص  ةِ  و  ل  اةِ  بِالصَّ ك  الزَّ ا و  ا ُدْمتُ  م   ٌّ  [ٖٔ:  مرٌم{ ]ح 

ْوم  }ضا : وقال أٌ -ٙ  ٌ ا ٌ ْحُشُرُهمْ  و  ِمٌع  قُولُ ُثمَّ  ج  ةِ  ٌ  بِك  ل  ءِ  لِْلم  ُإل  ٌَّاُكمْ  أ ه   إِ

اُنوا ْعُبُدون   ك   [ٓٗ:  سبؤ{ ]ٌ 

ابَّا  فً اثنتٌِن : فً  -6 قال صلى ّللا علٌه وسلم : } لٌزال قلُب الكبٌِر ش 

نٌا وُطوِل األمِل {  حبِّ الدُّ

ح   ل نْ  ق الُوا}بنً إسرابٌل : وقال ّللا تعالى على لسان  – 8 ْبر  هِ  ن  ٌْ ل   ع 

اِكفٌِن   تَّى ع  ا ٌ ْرِجع   ح  ن  ٌْ ى إِل    [9ٔ:  طه{ ]ُموس 

ل وْ }وقال أٌضا  :  -9 اء   و  بُّك   ش  ل   ر  ع  ة   النَّاس   ل ج  ة   أُمَّ اِحد  ل   و  الُون   و  ز   ٌ 

لِفٌِن    [8ٔٔ:  هود{ ]ُمْخت 

ْالسئلةْ:ْ

ن األمثلة السابقة وبٌن نوع اسمها استخرج خمسة أفعال ناقصة م (ٔ

 وخبرها ومعنى كل فعل فً جدول مناسب .
بٌن معنى كل من األفعال الناقصة التالٌة وضع واحدة منها فً جملة  (ٕ

 مفٌدة :  
ْمادامْ[ْ–صارْْ–]ْلٌسْ
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عانٌِهاْْوأخواتها ن  )ب( إِ   ل هاْوم  م  ْع 

ْالمثلةْ:ْ

الحرفْْإنْوأخواتهاْالرقم
ْالعامل

مْاالسْمعناه
ْالمنسوب

الخبرْ
ْالمرفوع

دُ  إنَّ  إنَّ الجهاد  معزٌ 1ْ ٌْ ْوِك  ُمِعزٌ  الِجهاد   الت 
دُ  أنَّ  علمُت أنَّ النَّْصر  قرٌبٌ 2ْ ٌْ ْوِك  قرٌبٌ  الّنصر   الت 
ر  أبٌ 3ْ ٌْ ؤ نَّ  كؤنَّ األِم هُ  ك  ٌْ ْشبِ  أبٌ  األمٌر   الت 
ْعٌب ل كنَّ 4ْ القتاُل ص 

اِهد  ق ِوي    الُمج 
اكُ الْستِ  ل ِكنَّ   قويٌ  الُمجاهد   ْدر 

اِملٌ 5ْ الِم  ع  ت   لٌت  الع  ٌْ نًِّ ل  م   عاِملٌ  العالم   الت 
ٌْبٌ 6ْ لَّ  لعلَّ النَّْصر  ق ِر ً ل ع  جِّ  قرٌبٌ  النَّْصر   الت ر 

ْالشرحْ:ْ

-   ) أول  : إّن جملة )الجهاُد معٌز( فً الجدول السابق بدون العامل )إنَّ

، وجملة )إنَّ الجهاد  معٌز( بعد  مكونة من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع

( علٌها أصبحتْ  (  نْ مِ  ةٌ ن  وَّ كُ مُ  دخول العامل )إّن  ( واسمها )الجهاد  )إنَّ

 وخبرها )معٌز( .
ْت  - ف ع  ر  ا و  ا  ل ه  ل ْتُه اْسم  ع  ( وج  اد  أ )الِجه  د  ب ْت الُمْبت  ا ن ص  ِجْد أنَّه  ( ت  لحْظ )إنَّ

ب ر   ل ْتُه خ  ع  ج  ب ر  )ُمِعٌز( و  ا .الخ   اٌ ل ه 

 .فتنصب اظتبتدأ وترفع اطترب ,إنَّ()وبقية األدوات ىي حروف تعمل عمل
 ثانياً: عتذه األدوات معاٍن ىي:

 التوكيد وتفيدان أن   -إن  
 التشبيو وتفيد كأن  
 االستدراك وتفيد لكن  
 الت َمن ي وتفيد ليتَ 
 الت  َرج ي وتفيد ّلعل  
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أما الرتجي فيكون يف  ,أن التمين يكون يف األمر اظتستحيل والفرق بٌن التمين والرتجي
 .األمر اظتتوقع حصولو

 اطتالصة :
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة :

 
تَ ْرَفُع اْلَخبَ َر وَ تَ ْنُصُب االْسَم  َهافَِإن    ،َأم ا ِإن  َو َوَأَخَواتُ َهاوَ 

 .َلَعل ( -لَيَت  -َلِكن   -َكَأن    -َأن   -إن  )َوِىَي :
لَْيَت َعْمراً َشاِخٌص" َوَما َأْشَبَو  –تَ ُقوُل : "ِإن  زَْيداً َقاِئٌم 

 .َذِلكَ 
 ،َوَلِكن  ِلالْسِتْدرَاكِ  ،َأن  لِلت ْشِبْيوِ وَكَ  ،َوَمْعَنى ِإن  َوَأن  ِللت وِكْيدِ 

 .َوَلَعل  ِللت  َرج ي َوالت  َوقُّعِ  ،َولَْيَت لِلت َمن ي
 
 

ْتدرٌبات

ة   إِنَّ }قال تعالى :  -ٔ اع  ٌ ةٌ  السَّ ادُ  آتِ ا أ ك  ى أُْخفٌِه  ا ن ْفس   ُكلُّ  لُِتْجز  ى بِم  ْسع                    { ت 

 [٘ٔ:  طه]

قُوا}وقال أٌضا  :  -ٕ اتَّ ة   و  ل ُموا الَِّذٌن   تُِصٌب نَّ  ل   فِْتن  ة   ِمْنُكمْ  ظ  اصَّ اْعل ُموا خ   أ نَّ  و 

ِدٌدُ  ّللاَّ    [ٕ٘:  األنفال{ ]ابِ اْلِعق   ش 

ؤ نَُّهمْ } وقال أٌضا  :  -ٖ ةٌ  ُخشُبٌ  ك  نَّد   [ٗ:  المنافقون{ ] ُمس 

اهُ إِنَّا}وقال :  -ٗ ْلن  ل ةِ  فًِ أ ْنز  ٌْ  [ٔ:  القدر{ ]اْلق ْدرِ  ل 
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ا}وقال أٌضا  :  -٘ ك   إِذ  اء  افِقُون   ج  ْشه دُ  ق الُوا اْلُمن  ُسولُ  إِنَّك   ن  ِ  ل ر  ُ  ّللاَّ ّللاَّ ْعل مُ  و   ٌ 

ُسولُهُ  إِنَّك   ُ  ل ر  ّللاَّ دُ  و  افِقٌِن   إِنَّ  ٌ ْشه  اِذُبون   اْلُمن   [ٔ:  المنافقون{ ]ل ك 

ا قُلْ }قال تعالى  -ٙ ا إِنَّم  ى ِمْثلُُكمْ  ب ش رٌ  أ ن  ًَّ  ٌُوح  ا إِل  اِحدٌ  إِل هٌ  إِل ُهُكمْ  أ نَّم            {  و 

 [ٓٔٔ:  الكهف]

اْعل ُموا}وقال أٌضا  :  -6 ا و  نِْمُتمْ  أ نَّم  ء   ِمنْ  غ  ًْ ِ  ف ؤ نَّ  ش  هُ  ّلِلَّ  [ٔٗ:  األنفال{ ]ُخُمس 

دٌِث { -8 ُب الح  ن  أْكذ  ٌَّاكْم والظن  فإنَّ الظ   قال علٌه الصلة والسلم : } إ

ْالسئلةْ:ْ

تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب األول  ناسخةٌ  فٌها حروفٌ  أمثلةٌ هذه  (ٔ

 ف واذكر أسماءها وأخبارها .وترفع الثانً، هات هذه الحرو
ٌْ ضع فً جملة مفٌدة كل  من  (ٕ ْ[ْ–ْتْ ]ْل ِع الخبر  . لكن   ونوِّ

 الجملة التالٌة : عربْ ا (ٖ
ْم غٌرْ ]                           ْأسد  ْالمجاهد   [ . كأن 
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ْْ)ج(ظننت وأخواتها

ْهال ْمْ عْ 

ْالمثلةْ:ْ

 

العاملْظننتْْالجملةْالرقم
ْوأخواتهاْ

عولْبهْالمف
ْالولْ

المفعولْبهْ
ْالثانًْ

ْنُت الغرب  نافعا  1ْ  نافِعا   الغرب   ظن ْنتُ  ظن 
ِسْبُت الجاهل  صِدٌقا  2ْ ِسْبُت  ح  ق ا   الجاهل   ح  ٌْ ِد  ص 
ف ا  3ْ  شرفا   المال   ِخْلُت  خْلُت المال  ش ر 
افِق  ُمْإِمن ا  4ْ ْمُت الُمن  ْمتُ  زع  ع   مْإمنا   المنافق   ز 
ُت 5ْ ٌْ أ  ْدق  ُمْنِجٌا  ر  ٌْتُ  الصِّ أ  ْدق   ر   ُمْنِجٌا   الصِّ
لِْمُت ّللا  واِحدا  6ْ لِْمتُ  ع   واِحدا   ّللا   ع 
ْدُت الِعْلم  نافعا  7ْ ج  ْدُت  و  ج  افعا   الِعْلم   و   ن 
ا  8ْ س  ٌْ ْذُت القُرآن  أ نِ  أنٌسا   القرآن   اتَّخْذتُ  اتَّخ 
ث  فِْقه ا  9ْ ٌْ ِد ْلُت الح  ع  ْلتُ  ج  ع   فقها   دٌث  الح ج 
فِعا  11ْ ان  ُمْرت  ِمْعُت األ ذ  ِمْعُت  س  فِعا   األذان   س   ُمْرت 

ْ

 الشرح:
مكونة  ,ظَنَ ْنُت()اصتملة األوىل "اأَلْشَجاُر ُمْثِمرٌَة" يف اصتدول السابق بدون العامل

 .ُمْثِمرٌَة()اأَلْشَجاُر( وخرب مرفوع ىو)من مبتدأ مرفوع ىو
"  صارت ,ظَنَ ْنُت( عليها)ُمْثِمرًَة " بعد دخول العامل ورتلة " ظَنَ ْنُت اأّلْشَجارَ 

ومن اظتفعول بو  وظننت مكونة من الفعل والتاء فاعل ظَنَ ْنُت اأّلْشَجاَر ُمْثِمرًَة " 
 .ُمْثِمرًَة()ومن اظتفعول بو الثاِن ,اأّلْشَجاَر()األول

جعلو مفعواًل و  ,وقد نصب اظتبتدأ ,ومعو فاعلو ظَنَ ْنُت( جتد أنو فعل)الحظ العامل
 .وجعلو مفعوالً بو ثانياً  ,ونصب اطترب ,بو أول
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 ,تنصب اظتبتدأ مفعوالً بو أول ,ظَنَ ْنُت()وىي أفعال تعمل عمل ,بقية العوامل
 .وتنصب اطترب مفعوال بو ثانياً 

 
 اطتالصة :

 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة :
 
 رَ ب َ الخَ وَ  أَ دَ تَ بْ المُ  بُ صِ نْ ا ت َ هَ ن   إِ فَ  ،اهَ ات ُ وَ خَ أَ وَ  تُ نْ ن َ ا ظَ م  أَ وَ 

ِخْلُت  -َحِسْبُت  -ظَنَ ْنُت )يَ ىِ ا وَ هَ لَ  نِ والَ عُ فْ ا مَ مَ هُ ن   ى أَ لَ عَ 
 -ات َخْذُت  -َوَجْدُت  -َعِلْمُت  -رَأْيُت  -زََعْمُت  -

 .(َسِمْعتُ  -َجَعْلُت 
ا مَ وَ  (صاً اخِ راً شَ مْ ِخْلُت عَ وَ  -قاً لِ طَ نْ داً مُ يْ ظَنَ ْنُت زَ ):ولُ قُ ت َ 

 .كَ لِ ذَ  وَ بَ شْ أَ 
 

 
ْتدرٌبات

 قال خداش بن زهٌر : } رأٌُت ّللا  أكبر  كلِّ شًء { -ٔ

إِنًِّ} قال تعالى :  -ٕ ا أل  ُظنُّك   و  ْونُ  ٌ  ا فِْرع  ْثُبور   [ٕٓٔ:  اْلسراء{ ]م 

لِْمُتُموُهنَّ  ف إِنْ } وقال أٌضا  :  -ٖ  [ٓٔ:  الممتحنة{ ] ُمْإِمن ات   ع 

لُ }قال تعالى :  -ٗ ع  ج  ة   واو  بِك  ل  ادُ  ُهمْ  الَِّذٌن   اْلم  نِ  ِعب  ْحم  ا الرَّ اث  :  الزخرف{ ]إِن 

ٔ9] 
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اهلٌِة  -٘ اُرُهْم فً الج   ٌ ِخ قال علٌه الصلة والسلم : } تجدون الناس  معادن ف 

 الذي ٌؤتً هإلءِ  هٌنِ ذا الوجْ  الناسِ  هوا وتجدون شرَّ خٌارهم فً اْلسلم إذا فقِ 

 رواه البخاري ومسلم         بوجه {     بوجه وهإلءِ 

 قال الشافعً :  – ٙ

ُك               سِّ ا ُمت م  الِه   ٌ ُت القناعة  رأْس  الِغنى           ف ِصْرُت بِؤ ْذ ٌْ  رأ 

ْالسئلةْ:ْ

استخرج من النصوص السابقة األفعال التً  تنصب المبتدأ والخبر  (ٔ

 وعٌن مفعولٌها .
ْ[ضع الفعل  (ٕ لِم  []اتخْ و الفعل  ]ْع  فً جملتٌن مفٌدتٌن دخلت على  ذ 

 المبتدأ والخبر وبٌن علمة نصب المفعولٌن .
ا أُحبُّ ( .اعربْ:ْ (ٖ  ) حسبُت األمور  تجري كم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 88 - 
 

 الن ِكَرُة والمعرِفة
 ينقسم االسم إلى نكرة ومعرفة:

 أواًل: النكرة
 األمثلة:

 .يسعى َرُجلٌ  وجاء من أقصى اظتدينة -ٔ
 . فيو تدرسون  ِكَتابٌ أم لكم   -ٕ
 .َساَعةٍ  ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غًن  -ٗ

  الشرح:
(اسم شائع َساَعةٍ  - ِكَتابٌ   - َرُجلٌ )الكلمات الت حتتها خط يف اصتمل السابقة:

 يف جنسو غًن ػتدود وال معروف.
ميين يف اصتملة األوىل تطلق على أي رجل سواء أكان مينيا أم غًن  (َرُجلٌ )فكلمة

 عريب فهذا االسم شائع يف جنس الرجال ال يدل على رجل بعينوعربيا أم غًن 
وكل اسم ال يدل على شخص أو شيء معٌن  ,(َساَعةٍ  -ِكَتاٌب )ومثلها كلمتا

الرَُّجُل )فإذا أردنا أن نقربو إلينا وأن نعرفو أدخلنا عليو األلف والالم فقلناَنِكرٌَة( )يسمى
 .(ةِ السَّاعَ  -اْلِكَتاُب  –
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 ثانياً : المعرفة
 اظتعرفة ستسة أشياء :

 االسم المضمر -أ
 األمثلة :

 .َأْعِرُف َريبِّ َأنَا  -ٔ
 .نَ ْعُبُدُه يف الصََّباِح َواْلَمَساءِ  َنْحنُ  -ٕ
رَ  َأْنتَ  -ٖ  .حتُِبُّ اطْتَي ْ
 .يَ ْعَمُل اْلَمْعُروفَ  ُىوَ  -ٗ

 الشرح :
وىذا الضمًن يدل على اظتتكلم  ,للمتكلمأَنَا( يف اصتملة األوىل ضمًن )الكلمة

وتنقسم الضمائر إىل  ,ُىَو( -أَْنَت  -ؿَتُْن )ومثلو بقية الضمائر ,وحده بقرينة التكلم
 نوضحها فيما يلي : ,ثالثة أقسام
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 الرقم

 ضمائر الغائب ضمائر اظتخاِطب ضمائر اظتتكلم
 نوعو الضمًن نوعو الضمًن نوعو الضمًن

ٔ-  
 أنا

 
 للمتكلم

 
 أَْنَت 

 
 للمخاطب 

 
 ُىوَ 

 
 للغائب 

ٕ-  
 ؿتن

 
للمتكلم 
 ومعو غًنه

 
 أَْنتِ 

 
 للمخاطبة 

 
 ِىيَ 

 
 للغائَِبة 

ٖ-  
 

  
 أَنْ ُتَما

 
لِْلُمَخاطَبَ ٌْنِ  

 أو لِْلُمَخاطََبتَ ٌْنِ 

 
 هَُا

 
لِْلَغائَِبٌِن أو 

 اْلَغائَِبتَ ٌْنِ 
ٗ-  

 
  

 أَنْ ُتمْ 
 
 لِْلُمَخاطَِبٌْنِ 

 
 ُىمْ 

 
 لِْلَغائِِبٌنِ 

٘-  
 

  
 أَنْ ُُتَّ 

 
 لِْلُمَخاطباِت 

 
 ُىنَّ 

 
 لِلَغائَِباتِ 

 
ألهنا تدل على معٌن بقرينة التكلم أو اطتطاب أو  ,ائر كلها معارفىذه الضم

 .غًنها
 االسم اْلَعَلم –ب 

 األمثلة :
 .َرُسولٌ  ُمَحم دٌ  -ٔ
 .أُمُّ اْلُمْؤِمِنٌْنَ َعاِئَشُة  -ٕ
َسةٌ َمدِ  َمك ةُ  -ٖ  .يْ َنٌة ُمَقدَّ
 .َمِديْ َنُة الرَُّسولِ  يَ ْثِربُ  -ٗ
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 الشرح :
األول قصد الواضع أن  ,ػُتَمٌَّد وَعاِئَشُة( يف اصتملتٌن األوىل والثانية اشتان)الكلمتان

 .والثاِن قصد الواضع أن ُيَسمََّي بو مؤنثاً  ,َي بو مذكراً ُيَسمَّ 
قصد الواضع من كل  , الثالثة والرابعة اشتانَمكَُّة َو يَ ْثِرُب( يف اصتملتٌن)والكلمتان

أو يسمي  ,وكل كلمة يقصد الواضع أن يسمي هبا إنساناً  ,منهما أن ُتَسمَِّي بو مدينة
ُم من اظتعارف يدل على معٌن بقصد اْلَعَلم( واْلَعلَ )تسمى ,اداً أو يسمي غًنهابو رت

 .وضع الواضع لو
 

ْْاالسم المبهم "أسماء اإلشارة" - ج

ْمثلةْ:ال

ملةْالرقم م ْاإلش ارةْالج  هْاس  ْنوع 

دُ 1ْ مَّ كَّر هذا هذا ُمح   مفرد ُمذ 

ابِش ةُ 2ْ ِذِه ع   ه 
 

 مفردة مإنثة هذه

انِ 3ْ اِهد  اِن ُمج  ذ  ر هذان ه  كَّ  مثنى ُمذ 

ت انِ 4ْ اِهد  اِن ُمج  ات   مثنى ُمإنَّث هاتان ه 

اِهُدون  5ْ ِء ُمج  ُإل  كَّر هإلء ه   جمع ُمذ 

ُإل  6ْ اتٌ ه  اِهد  نَّث هإلء ِء ُمج   جمع ُمإ 

 

 الشرح :
الكلمات الت يف اصتدول السابق أشتاء مبهمة تسمى أشتاء اإلشارة وعتا استعمال 

 .خاص يتضح يف اصتمل السابقة
ولذلك فهي تعد من  ,ىذه األشتاء اظتبهمة عرفت بوساطة ما يصاحبها من اإلشارة

 .اظتعارف
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 األسماء الموصولة  -د
 ة :األمثل

االسم  اصتملة الرقم
 اظتوصول

 رتلة الصلة نوعو

ٔ  
 يُ ثَاُب اْلُمْؤِمُن الَِّذي َحِفَظ اْلُقْرآنَ 

 
 الَِّذي

 
 مفرد مذكر

 
 َحِفَظ اْلُقْرآنَ 

ٕ  
 تُ ثَاُب اْلُمْؤِمَنةُ الَِّت َحِفَظِت اْلُقْرآنَ 

 
 الَِّت 

 
 مفردة مؤنثة

 
 َحِفَظِت اْلُقْرآنَ 

ٖ  
 الَّلَذاِن ؾَتََحا َحَضَر اْلَفتَ َيانِ 

 
 الَّلَذانِ 

 
 مثىن مذكر

 
 ؾَتََحا

ٗ  
 اتَ ؾَتَحَ َحَضَرِت اْلَفَتاتَاِن الَّلَتاِن 

 
 الَّلَتانِ 

 
 مثىن مؤنث

 
 اتَ ؾَتَحَ 

٘  
 َعاَد اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذْيَن َىاَجُروا

 
 الَِّذْينَ 

 
 رتع مذكر

 
 َىاَجُروا

ٙ  
 نَ َعاَدِت اْلُمْؤِمَناُت الَّالِت َىاَجرْ 

 
 الَّالِت 

 
 رتع مؤنث

 
 َىاَجْرنَ 

 
 
 
 

 الشرح :
 -الَِّذْيَن  -الَّلَتاِن  -الَّلَذاِن  - الَِّت  -الَِّذي )الكلمات الت يف اصتدول السابق

وىذه األشتاء اظتبهمة صارت معّرفة ِبملة الصلة الت تأت  ,أشتاء مبهمة (الَّالِت 
 .بعدىا
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َ  ,وىو مبهم ,اسم للمفرد اظتذكرالَِّذي( يف اصتملة األوىل )فكلمة ولكنو تَ َعٌنَّ
 وتعّرف ِبملة الصلة " َحِفَظ اْلُقْرآَن ".

ولكنو تعٌن وتعرف  ,وىو مبهم ,الَِّت( يف اصتملة الثانية اسم للمفردة اظتؤنثة)وكلمة
 .ِبملة الصلة " َحِفَظِت اْلُقْرآَن "

َ وتعّرف  كر وىو مبهم ولكنوالَّلَذاِن( يف اصتملة الثالثة اسم للمثىن اظتذ )وكلمة تَ َعٌنَّ
 .ؾَتََحا( وىكذا يقال يف بقية األمثلة كما ىو واضح يف اصتدول السابق)ِبملة الصلة

ىذه األشتاء اظتبهمة الت تَ َعي ََّنْت وتَ َعرََّفْت ِبملة الصلة الت بعدىا تسمى " األشتاء 
 .اظتوصولة " وتُ َعدُّ من اظتعارف

 
 لف والالماالسم الذي فيو األ -ى 

 األمثلة :
ٔ-  الفيلأل ترى كيف فعل ربك بأصحاب . 
ٕ-  أيان مرساىا الساعةيسألونك عن. 
ٖ-  األكرب اضتجيوم . 

 الشرح:
وىي بدون  ,أشتاء (اأْلَْكرَبِ  - اضتج - الساعة - الفيل)الكلمات يف اصتمل السابقة

 .أي ال تدل على شيء معٌن ,األلف والالم تصًن نكرة
فلما دخلت  عنها شيئا( يف اصتملة األوىل بدون األلف والالم ال نعرف فيل)ةفكلم

 .وصار معروفاً لنا الفيلاأللف والالم عليها تعٌنَّ 
صارت معارف بدخول األلف والالم  (اأْلَْكرَبِ  - اضتج - الساعة)وكذلك الكلمات

 .رَُّف بَِأْل(اْلُمعَ )ويسمى ,وكل اسم تدخل عليو األلف والالم يصًن معرفة ,عليها
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 المضاف إلى معرفة -و
 األمثلة:

ٔ.  الظاظتٌن عهديال ينال. 
ٕ.  مري مثال إذا قومك منو يصدون ابنوظتا ُضرب. 
ٖ.  أو بدلوَىَذا  غًنقال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن . 
ٗ. الذين أنعمت عليهم غًن اظتغضوب عليهم وال الضالٌن صراط. 
٘.  كم كدعاء بعضكم بعضاً الرسول بين دعاءال جتعلوا  

 الشرح:
( واسٌم عهد)اسم نكرة ىو ,( يف اصتملة األوىل مكونة من اشتٌنعهدي)كلمة

فاكتسب  ,وقد أضيف االسم األول إىل االسم الثاِن ,ياء اظتتكلم()معرفة ىو الضمًن
 .منو التعريف

معرفة  ( واسمابن)( يف اصتملة الثانية مكونة من اشتٌن اسم نكرة ىوابن مري)وكلمة
 .وقد أضيف االسم األول إىل الثاِن فاكتسب منو التعريف ,(مري)ىو

واسم  ,(غًنَىَذا( يف اصتملة الثالثة مكونة من اشتٌن: اسم نكرة ىو) غًن)وكلمة
َىَذا( وقد أضيف االسم األول إىل الثاِن فاكتسب منو )معرفة ىو اسم اإلشارة

 .التعريف
( صراط)رابعة مكونة من اشتٌن: اسم نكرة ىو( يف اصتملة النالَِّذي صراط)وكلمة

وقد أضيف االسم األول إىل السم الثاِن فاكتسب منو  ,(نالَِّذي)واسم معرفة ىو كلمة
 .التعريف
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( دعاء)( يف اصتملة اطتامسة مكونة من اشتٌن: اسم نكرة ىودعاء الرسول)وكلمة
ِن فاكتسب منو وقد أضيف االسم األول إىل الثا ,(الرسول)واسم معرفة ىو كلمة

 .التعريف
 .وكل اسم نكرة يضاف إىل معرفة يكتسب منو التعريف

 اطتالصة :
 ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة :ي َ 
 :ةِ فَ رِ عْ مَ وَ  ةٍ رَ كِ ى نَ لَ إِ  مُ سْ ااِل  مُ سِ قَ ن ْ ي َ 

 دٌ احِ وَ  وِ بِ  صُّ تَ خْ  يَ اَل  وِ سِ نْ ي جِ فِ  عٍ ائِ شَ  مٍ اسْ  لُّ : كُ ةُ رَ كِ الن  فَ 
 وِ يْ لَ عَ  مِ الال  وَ  فِ لِ اأْلَ  ولُ خُ دُ  حَ لُ ا صَ مَ  لُّ كُ   وُ بُ ي ْ رِ قْ ت َ وَ  رِ خَ اآْل  ونَ دُ 
 .سِ رَ فَ الْ وَ  لِ جُ الر   وَ حْ نَ 

 :اءٍ يَ شْ أَ  ةُ سَ مْ : خَ ةُ فَ رِ عْ مَ الْ وّ 
 ....(تَ نْ أَ  –ا نَ أَ )وَ حْ نَ  رُ مَ ضْ مُ الْ  مُ سْ ااِل  -
 ....(ةٍ ك  مَ  – دٍ يْ زَ )وَ حْ نَ  مُ لَ عَ الْ  مُ سْ ااِل  -
 – َىاتَانِ  – َىَذانِ  – ىِذهِ  – َىَذا)وَ ىُ وَ  مُ هَ ب ْ مُ الْ  مُ سْ ااِل  -

 .(َىُؤاَلءِ 
ال لَذاِن  -ال ِتي  -ال ِذي ):يَ ىِ وَ  ةٌ لَ ا صِ هَ ي لَ تِ ال   اءُ مَ سْ اأْلَ  -

 .ال الِتي( -ال ِذْيَن  -ال لَتاِن  -
 .(مِ اَل غُ الْ  – لِ جُ الر  )وَ حْ نَ  مُ الْ ال  وَ  فُ لِ اأْلَ  وِ يْ ي فِ ذِ ال   مُ سْ ااِل  -
 .ةِ سَ مْ خَ الْ  نَ مِ  دٍ احِ ى وَ لَ إِ  فَ يْ ضِ ا أُ مَ وَ  -
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 تدريبات 
   سيعلمون مثّ عّم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي ىم فيو ؼتتلفون كاّل قال تعاىل : 

وجعلنا نومكم  اً وخلقناكم أزواج اً واصتبال أوتاد  سيعلمون أل ؾتعل األرض مهاداً كاّل 
 وجعلنا النهار معاشاً  وجعلنا الليل لباساً  سباتاً 

  اصتدول اآلت بالكلمات اظتناسبة من اآليات الكرمية السابقة  امل -ٔ
 

 نوع اظتعرفة  اظتعرفة  النكرة 
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 وابعالت  
 النعت-ٔ

 األمثلة :
ضبط النعت  النعت اظتنعوت اصتملة الرقم

 بالشكل
 الضمة  ِمْسِكٌْنٌ  ُغاَلمٌ  ِمْسِكْينٌ َحَضَر ِعْنِدي ُغاَلٌم  ٔ
 الفتحة اْلِمْسِكٌْنَ  اْلُغاَلمَ  اْلِمْسِكْينَ ُت اْلُغاَلَم َواَسيْ  ٕ
 الكسرة اْلِمْسِكٌْنِ  اْلُغاَلمِ  اْلِمْسِكْينِ  أَْعِطُف َعَلى اْلُغاَلمِ  ٖ
 الضمة ُمْؤِمنٌ  َرُجلٌ  ُمْؤِمنٌ َىَذا َرُجٌل  ٗ
 الفتحة اْلُمْؤِمنَ  اّلَرُجلَ  اْلُمْؤِمنَ ُأِحبُّ اّلَرُجَل  ٘
 الكسرة اْلُمْؤِمنِ  اّلَرُجلِ  َمَكانَةٌ َعِظْيَمةٌ  اْلُمْؤِمنِ  لِلرَُّجلِ  ٙ

 الشرح :
 –ُمْؤِمٌن  –اْلِمْسِكٌْنِ  –اْلِمْسِكٌْنَ  –ِمْسِكٌْنٌ )الكلمات الت يف اصتدول السابق

 .هبا لتصف كلمات قبلهانعوت جيء  ,(اْلُمْؤِمنِ  –اْلُمْؤِمَن 
ُغاَلٌم( )جيء بو ليصف اشتاً قبلو ىو كلمة ِمْسِكٌْنٌ( يف اصتملة األوىل نعت)فكلمة

وتسمى  ,الن َّْعُت()وتسمى الكلمة الت تصف كلمة قبلهافالغالم وصفناه بأنو مسكٌن 
 اْلَمن ُْعوت(.)الكلمة الت ُوِصَفتْ 

 .اْلِمْسِكٌْن( يف اصتملتٌن الثانية والثالثة)ومثلها كلمة
ميكن تطبيقو يف اصتمل الثالث ىذا التوضيح الذي ذكرناه يف اصتمل الثالث األوىل 

 .األخًنة
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 الِحظ النعت واظتنعوت يف كل اصتمل جتد :
 .أنَّ النعت يتبع اظتنعوت يف اإلعراب أي يف الرفع والنصب واصتر -
 .يف التعريف والتنكًن –كذلك   –أنَّ النعت يتبع اظتنعوت  -

يف التعريف كما يتبٌن التطابق   ,ومن اصتدول السابق يتبٌن التطابق يف اإلعراب
 .والتنكًن

 اطتالصة : 
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة :

 
ُعوِت ِفي " رَْفِعِو َوَنْصِبِو َوَخْفِضِو َوتَ ْعرِْيِفِو  ْعُت : تَاِبٌع لِْلَمن ْ الن  

 ..َوتَ ْنِكْيرِِه "
ٍد َوَمَرْرُت ِبَزيْ  –َورَأَْيُت زَْيداً اْلَعاِقَل  –تَ ُقوُل : قَاَم زَْيٌد اْلعاِقُل 

 .اْلَعاِقلِ 
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 العطف -ٕ
 األمثلة :

اظتعطوف  اصتملة الرقم
 عليو

حرف  اظتعطوف
 العطف

ضبط 
اظتعطوف 
 بالشكل

ٔ  
 َوَصاِلحٌ َحَضَر َخالٌِد 

 
 َخالِدٌ 

 
 َصاِلحٌ 

 
 الواو

 
 الضمة

ٕ  
 اً َوَصاِلح اً َكاَفأَ اْلُمِديْ ُر َخالِد

 
 َخالِداً 

 
 َصاضِتاً 

 
 الواو

 
 الفتحة

ٖ  
ْرَس طِتَاِلدٍ  َشرَحَ   َوَصاِلحٍ  اْلُمَعلُِّم الدَّ

 
 طِتَاِلدٍ 

 
 َصاِلحٍ 

 
 الواو

 
 الكسرة

ٗ  
  َوَلْم يُ ْهِملْ َخالٌِد َلْ َيْكَسْل 

 
 َيْكَسلْ 

 
 يُ ْهِملْ 

 
 الواو

 
 السكون

 الشرح :
أشتاء  (يُ ْهِملْ  -َصاِلٍح   -َصاضِتاً  -َصاِلٌح  )أوالً : الكلمات يف اصتدول السابق

د يُ ْهِمْل( فق)ماعدا الفعل ,لى أشتاء قبلها وارتبطت هبا بوساطة حرف الواوُعطفت ع
  .كسل(ي)ُعطف على فعل قبلو وىو الفعل
وذلك  ,واشرتك معو يف اضتضور ,خالٌد()عطف علىف)َصاِلٌح( يف اصتملة األوىل 

 .بوساطة الواو
أة اظتدير واشرتك معو يف مكاف ,خالداً()َو)صاضتاً( يف اصتملة الثانية عطف على

 بوساطة الواو.
خالٍد( واشرتك معو يف شرح الدرس بوساطة )َو)صاحٍل( يف اصتملة الثالثة عطف على

 .الواو
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واشرتك  ,يكسل()يُ ْهِمْل( يف اصتملة الرابعة فعل عطف على فعل قبلو ىو)وكلمة
 .الفعالن يف عدم كسل خالد وعدم إهالو وذلك بوساطة الواو

 ,اظتعطوف عليو()ويسمى الذي قبلها ,اظتعطوف()اوالذي بعد الو ويسمى االسم 
 .حرف العطف()وتسمى الواو

 
 -اصتر  -النصب  –الرفع )الحظ اظتعطوف جتده مثل اظتعطوف عليو يف اإلعراب

 .(اصتزم
 ثانياً: حروف العطف عشرة ىي:

وتعطف حىت  (َحىتَّ  -َلِكْن  -ال  -َبْل  -ِإمَّا  -أَْم  -أَْو  -مُثَّ  -اْلَفاُء  -اْلَواُو )
وقد مرت بك يف  ,ويف مواضع أخرى ينصب بعدىا الفعل اظتضارع ,يف بعض اظتواضع

 .نواصب الفعل اظتضارع
ويتبع ما بعدىا ما قبلها يف  ,وىذه اضتروف تعطف ما بعدىا على ما قبلها

 .ومن السهل عليك أن تستخدم ىذه اضتروف يف رتل .اإلعراب
 الخالصة :

 ُروِمي ة :يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلجْ 
ِإم ا  -َأْم  -َأْو  -ثُم   -اْلَفاُء  -اْلَواُو )َوُحُروُف اْلَعْطِف َعَشرٌة َوِىَي:

فَِإْن ُعِطَف ِبَها  ،و)َحت ى( ِفي بَ ْعِض اْلَمَواِضعِ  -َلِكْن  -ال  -َبْل  -
َأْو َعَلى َمْخُفوٍض  ،َأْو َعَلى َمْنُصوٍب َنَصْبتَ  ،َعَلى َمْرُفوٍع رَفَ ْعتَ 

َورَأَْيُت  –تَ ُقوُل: قَاَم زَْيٌد َوَعْمٌرو  ،َأْو َعَلى َمْجُزوٍم َجَزْمتَ  ،َفْضتَ خَ 
  .َوزَْيٌد َلْم َيْكَسْل َوَلْم يُ ْهِملْ  –َوَمَرْرُت بَزٍيد وَعْمِرو  –زَْيداً َوَعْمراً 
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 التوكيد -ٖ
 األمثلة:

اللفظ  اصتملة  الرقم
 اظتؤكد 

لفظ 
 التوكيد 

ضبط 
 التوكيد 

 الضمة  نَ ْفُسوُ  اطتَِْطيبُ   نَ ْفُسوُ َضَر اطتَِْطيُب حَ  ٔ
 الفتحة  نَ ْفَسوُ  اطتَِْطيبَ   نَ ْفَسوُ اْستَ ْقَبَل اْلُمَصلُّوَن اطتَِْطيَب  ٕ
 الكسرة  نَ ْفِسو اطتَِْطيبِ   نَ ْفِسواْسَتَمْعُت ِإىَل اطتَِْطيِب  ٖ
 الضمة  ُكلَُّهم اْلُمَعِلُمونَ  اضتَْْفل  ُكل ُهمَحَضَر اْلُمَعِلُموَن  ٗ
 الفتحة  لَُّهمْ كُ  اْلُمتَ َفوِّقٌنَ   ُكل ُهمْ ُيَكاِفُئ اْلَمْعَهُد اْلُمتَ َفوِّقٌَن  ٘
 الكسرة  ُكلِِّهم اْلُمتَ ُفوِّقٌن  ُكل ِهمأَثْ ىَن اْلُمِديُر َعَلى اْلُمتَ ُفوِّقٌن  ٙ
 او الو  َأرْتَُعون الطََّلَبةُ   َأْجَمُعوناْنَصَرَف الطََّلَبةُ  ٚ
 الياء  َأرْتَِعٌن الطََّلَبةَ  ُمْنَصرِِفٌن  َأْجَمِعينأَْبصُرت الطََّلَبَة  ٛ
 الياء  َأرْتَِعٌنَ  الطََّلَبةِ  اْجِتَهاَدُىم  َأْجَمِعينَ حيِّي يف الطََّلَبِة أُ  ٜ

 الشرح:
 ,الكلمات الت يف اصتدول ألفاظ أكدت كلمات قبلها وتبعتها يف اإلعراب

 ول:ولتوضيح ذلك نق
ولكن رِبا يتشكك  ,اصتملة األوىل " َحَضَر اطتَِْطيُب " تفيد: أن اطتطيب قد حضر

ولكي نزيل ىذا الشك أتينا  ,أحد ويظن أن الذي حضر ىو نائبو أو رسولو
  ,نَ ْفَسُو()بكلمة

نَ ْفَسُو( لفظ أتينا بو )وكلمة ,اطتَِْطيُب( مؤّكد)فقلنا " َحَضَر اطتَِْطيُب نَ ْفُسُو " فكلمة
 .توكيدلل

جتده قد تبع اظتؤكد يف رفعو ونصبو  ,الحظ لفظ التوكيد يف اصتمل الثالث األوىل
 .وجره
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اطتَِْطيُب( مرفوعة )ألن كلمة ,نَ ْفَسُو( يف اصتملة األوىل مرفوعة بالضمة)فكلمة
 .بالضمة

 .اطتَِْطيَب( منصوبة بالفتحة)وىي يف الثانية منصوبة بالفتحة ألن كلمة
 .اطتَِْطيِب( غترورة بالكسرة)ورة بالكسرة ألن كلمةوىي يف الثالثة غتر 

نفسو( نقول مثلو يف رتيع ألفاظ التوكيد وألفاظ )ىذا الشرح الذي ذكرناه يف كلمة
يُع  -ُكلُّ   -اْلَعٌْنُ  -الن َّْفُس )التوكيد ىي:  .(َأرْتَعُ  -رتَِ

َأْكَتُع )وىي:وتكون تابعة عتا  ,وإمنا تأت مع أرتع ,وىناك ألفاظ ال يؤكد هبا وحدىا
 .تقول: اْنَصَرَف الطََّلَبُة َأرْتَُعوَن َأْكتَ ُعوَن أَتْ بَ ُعوَن أَْبَصُعونَ  (أَْبَصعُ  -أَبْ َتُع  -

 اطتالصة :
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة :

 
َوَيُكوُن بِأَْلَفاٍظ  ،الت  وِْكيُد: تَابٌع ِلْلُمؤَك ِد ِفي رَْفِعِو َوَنْصِبِو َوَخْفِضوِ 

َوتَ َواِبُع َأْجَمع  ،(وَأْجَمعُ  -وُكلُّ  -واْلَعْيُن  -الن  ْفُس )ُلوَمٍة َوِىيَ َمعْ 
َورَأَْيُت اْلَقْوَم   –تَ ُقوُل: قَاَم زَْيٌد نَ ْفُسُو  (َوأَْبَصعُ  -َأْكَتُع )َوِىيَ 

  .َوَمَرْرُت بِاْلَقْوِم َأْجَمِعينَ  –ُكل ُهْم 
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 البدل -ٗ
 األمثلة:

ضبط  البدل  بدل منواظت اصتملة  الرقم
البدل 

 بالشكل 

 نوعو 

 بدل كل من كل  الضمة  َمرُ عُ  اطْتَِليَفةُ  َعاِداًل  ُعَمرُ َكاَن اطْتَِليَفةُ  ٔ
 بدل بعض من كل  الفتحة  ثُ لَُثوُ  اْلُقْرآنَ   ثُ لَُثوُ َحِفْظُت اْلُقْرآَن  ٕ
 بدل االشتمال الكسرة  ِعْلِموِ  اأُلْسَتاذِ   ِعْلِموِ اْسَتَمْعُت إىل اأُلْسَتاِذ  ٖ
 بدل الغلط  الفتحة  الطَّيَّارَةَ  السَّيَّارَةَ   الط ي ارَةَ ِكْبُت السَّيَّارََة َر  ٗ

 الشرح:
الكلمات الت يف اصتدول السابق بدل تابع يف اإلعراب لكلمة قبلو تسمى اظتبدل 

 .منو
 .منو اطْتَِليَفُة( مبدل)وكلمة ,ُعَمُر( يف اصتملة األوىل بدل)فكلمة

 ,فعمر ىو اطتليفة ,تََأمَِّل البدل واظتبدل منو جتد: أن البدل ىو نفس اظتبدل منو
 .َوُيَسمَّى ىذا البدل "بدل الشيء من الشيء" أو ُيَسمَّى "بدل الكل من الكل"

 .اْلُقْرآَن( مبدل منو)وكلمة ,ثُ ُلَثُو( يف اصتملة الثانية بدل)وكلمة
ولذلك يسمى "بدل  ,د: أن البدل جزء من اظتبدل منوجت ,تََأمَِّل البدل واظتبدل منو

 .البعض من الكل"
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 .اأُلْسَتاِذ( مبدل منو)وكلمة ,ِعْلِمِو( يف اصتملة الثالثة بدل)وكلمة
تََأمَِّل البدل واظتبدل منو جتد: أن اظتبدل منو اشتمل على البدل وليس البدل جزءاً 

 .ولذلك يسمى "بدل االشتمال" ,منو
تََأمَِّل  ,السَّيَّارََة( مبدل منو)وكلمة ,طَّيَّارََة( يف اصتملة الرابعة بدلال)وكلمة

مث  ,السَّيَّارََة()فأخطأ وقال ,الطَّيَّارََة()الطَّيَّارََة( جتد: أن اظتتكلم قد أراد أن يقول)البدل
 ,والطَّيَّارََة( بدل جيء بو لتصحيح أمر أخطأ في)فكلمة ,الطَّيَّارََة()صحح خطأه فقال

 .ولذلك يسمى "بدل الغلط"
وَكما يُ ْبَدُل االسم من االسم يبدل الفعل من الفعل مثل "َمْن يَ ْعَمْل اْلَمْعُروَف 

 .يَ ْرَض()يُ َثْب( واظتبدل منو)فالبدل الفعل ,يَ ْرَض اهللُ َعْنُو يُ َثْب َعَلْيِو"
د: الحظ بعد ىذا الشرح البدل واظتبدل منو يف كل رتلة من اصتمل السابقة جت

 ,ألن اظتبدل منو مرفوع ,البدل يتبع اظتبدل منو يف اإلعراب فهو يف اصتملة األوىل مرفوع
ألن اظتبدل منو  ,ويف الثالثة غترور ,ألن اظتبدل منو منصوب ,ويف الثانية منصوب

 .غترور
 .ألن اظتبدل منو غتزوم ,والبدل يف رتلة "َمْن يَ ْعَمْل اْلَمْعُروَف..." غتزوم
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 صة :اطتال
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة :

 
تَِبَعُو ِفي َجِميِع  ،َأْو ِفْعٌل ِمْن ِفْعلٍ  ،ِإَذا أُْبِدَل اْسٌم ِمن اْسمٍ 
 ِإْعَراِبِو َوُىَو َأرْبَ َعُة َأْقَساٍم:

 .يءِ الش   نَ مِ  يءِ الش   لُ دَ بَ  -
 .ل  كُ الْ  نَ مِ  ضِ عْ ب َ الْ  لُ دَ بَ وَ  -
 .الِ مَ تِ االشْ  لُ دَ بَ  -
 .طِ لَ غَ الْ  لُ دَ بَ وَ  -
 – وُ ثَ لُ ث ُ  يفَ غِ الر   تُ لْ كَ أَ وَ  – وكَ خُ أَ  دٌ يْ زَ  امَ : قَ كَ لِ وْ ق َ  وُ حْ نَ 

 سَ رَ الفَ  ولَ قُ ت َ  نْ أَ  تَ دْ رَ أَ  ،رسَ فَ الْ  داً يْ زَ  تُ يْ أَ رَ وَ  – وُ مُ لْ عِ  دٌ يْ ي زَ نْ عَ فَ ن َ وَ 
 .داً يْ زَ  لتَ دَ بْ أَ فَ  تَ طْ لِ غَ ف َ 

 
 

 تدريبات 
 فسجد اظتالئكة كلهم أرتعون قال تعاىل : 

 اضتمد هلل رب العاظتٌن الرزتن الرحيم قال تعاىل : 
 قال إنو يقول إهنا بقرة صفراء فاقع لوهنا قال تعاىل : 

 فاتقوا النار الت وقودىا الناس واضتجارة أعدت للكافرين قال تعاىل : 
 استخرج التوابع الواردة يف اآليات السابقة وحدد نوعها وأعرهبا . -ٔ
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 سماءاأل اتباب منصوب
 األمثلة:

االسم  اصتملة  الرقم
 اظتنصوب

أنواع منصوبات 
 األشتاء

ٔ 
ٕ 
 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 
ٛ 
ٜ 

ٔٓ 
ٔٔ 
ٕٔ 
ٖٔ 
ٔٗ 
 

  الً فْ حَ  القرآن دُ هَ عْ مَ  امَ قَ أَ 
  حاماً دِ ازْ وف يُ الضُّ بِ  دُ هَ عْ مَ الْ  مَ حَ دَ ازْ 
 
  راً عصْ ل فْ  اضتْ ىَل إِ  ارُ وَّ الزُّ  دَ افَ وَ ت َ 

 ة اظتنصَ  أمام وفُ يُ س الضُّ لَ جَ 
 لبة للطَّ  ريماً كْ تَ  العلماء رَ ضَ حَ 
  والعالمَ  ونَ فلُ تَ محْ الْ  سَ لَ جَ 
  هجاً تَ بْ مُ تفال االحْ  اظتتفوق لَ خَ دَ 
  اً وَ عُ دْ مَ ال إال االحتفَ  ونَ وُّ عُ دْ مَ  الْ ّبَّ لَ 
  طالباً  رَ شَ عَ  دَ حَ ال أَ تفَ ى االحْ لَ عَ  فَ رَ شْ أَ 

 ال تفَ االحْ  نِ عَ  فَ لَّ ختََ  مَ ل  عَ مُ ال 
 يوف ة الضُّ يَّ ى حتَ لَ عَ  رفْ شْ ين أَ الدِّ  الحَ صَ يا 

  وغهمْ بُ ى ن ُ لَ عَ  دالةً ب الَّ الطُّ  ماتُ لِ كَ   تْ كانَ 
 م لْ عِ لْ لِ  وتٌ يُ ب ُ  عاىدَ مَ الْ  نَّ إِ 

 التابع للمنصوب: 
 الب للطُّ  ثمينةً  هد جوائزَ معْ الْ  ديرُ م مُ قدَّ  -أ

 
  وفيُ الضُّ و اآلباءَ  لبةُ ع الطَّ ودَّ  -ب
 
 ل فْ ون على اضتْ نُ ث ْ ي ُ  مْ هُ سَ فُ ن ْ أَ  يوفَ الضُّ  تُ عْ شتَِ  -ج
 
 مْ هُ ث َ لُ ث ُ  البَ الطُّ  دُ هَ معْ كافأ الْ   -د

 

 َحْفالً 
 اْزِدحاماً 

 
 عْصراً 
 أمام

 َتْكرمياً 
 العالَ 

 ُمْبَتهجاً 
 َمْدُعَواً 
 طالباً 
 ُمَعلِّمَ 

ين  َصالَح الدِّ
 دالةً 

 اْلَمعاىدَ 
 

 ذتينةً 
 
 

 الضُُّيوف
 

 أَنْ ُفَسُهمْ 
 

 ثُ لُثَ ُهمْ 
 

 مفعول بو 
عول مصدر"مف

 مطلق"
 ظرف زمان 

 ظرف مكان 
 مفعول ألجلو 

 مفعول معو 
 حال 

 مستثىن 
 دتييز 

 اسم ال 
 منادى 

 خرب كان 
 اسم إن 

 
 نعت 

 
 

 معطوف 
 

 توكيد 
 

 بدل بعض من كل 
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 الشرح:

 .الكلمات الت حتتها خط يف اصتدول السابق أشتاء منصوبة
وكل اسم  ,ليو فعل الفاعلوقع ع ,َحْفاًل( يف اصتملة األوىل اسم منصوب)فكلمة

 .مفعول بو()يقع عليو فعل الفاعل فهو
يف اصتملة الثانية اسم منصوب حروفو من لفظ الفعل وىو كذلك ِاْزِدَحاماً( )وكلمة

وكل اسم يكون  ,نقول ِاْزَدَحَم يَ ْزَدِحُم ِاْزِدَحاماً  ,التصريف الثالث للفعل ِاْزَدَحمَ 
ْصدَ )التصريف الثالث للفعل يسمى

َ
 .اْلَمْفُعوَل اْلُمْطَلَق()َر( كما يسمىاظت

َ زمن وقوع الفعل وىو بتقدير يف)وكلمة  .َعْصراً( يف اصتملة الثالثة اسم منصوب بَ ٌنَّ
َ مكان وقوع الفعل وىو بتقدير )وكلمة أَماَم( يف اصتملة الرابعة اسم منصوب بَ ٌنَّ

 .يف
ر يف يسمى ويكون بتقدي ,وكل اسم منصوب يبٌن زمن أو مكان وقوع الفعل

 ,وىكذا ؾتد يف اصتدول بقية األشتاء اظتنصوبة ."َظْرَف الزََّماِن أَْو َظْرَف اْلَمَكاِن"
وسوف نتناول بالشرح ىذه األبواب النحوية  .وأمامها االسم النحوي اظتوضوع عتا

 .مفصلة ومرتبة كما وردت يف ىذا اصتدول
 :اطتالصة

 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة : 
 ،َظْرُف الز َماِن  ،اْلَمْصَدُر  ،اْلَمْفُعوُل ِبِو )َوِىَي: ،ْنُصوبَاُت َأرْبَ َعَة َعَشرَ اْلمَ 

 ،اْلُمْسَتثْ َنى  ،اْلَحاُل  ،اْلَمْفُعوُل َمَعوُ  ،اْلَمْفُعوُل ألْجِلِو  ،َظْرُف اْلَمْكاِن 
َوُىَو  ،اِبُع ِلْلَمْنُصوِب الت   ،اْسُم إن   ،َخبَ ُر َكاَن  ،اْلُمَناَدى  ،اْسُم ال  ،الت ْمييُز 

ْعُت )َأرْبَ َعُة َأْشَياَء:  .(اْلَبَدلُ  -الت  وِْكيُد  -اْلَعْطُف  -الن  
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 المفعول بو -ٔ
 ب( المفعول بو االسم الظاىر))أ( تعريفو

 األمثلة:
 عالمة نصبو  اظتفعول بو  اصتملة الرقم

 
ٔ 

 
  الد ْرسَ  أزتدَفِهَم 

 
ْرَس   الدَّ

 
 الفتحة 

 
ٕ 

 
 ِمَن الُقْرآن  ُجْزأَْينِ َوَحِفَظ 

 
 ُجْزأَْيِن 

 
 الياء 

 
ٖ 

 
 ِمن الطُّالَّب  اْلُمْجَتهدينَكاَفأَ اْلَمْعَهُد 

 
 اْلُمْجَتهدين 

 
 الياء 

 الشرح:
ْرَس )الكلمات الت يف اصتدول السابق  .أشتاء منصوبة (اْلُمْجَتهدين -ُجْزأَْيِن   -الدَّ

ْرَس( اسم منصوب )فكلمة  .وِبعىن آخر وقع عليو فعل الفاعل ,قام بو الفعلالدَّ
 .أزتدأو وقع عليو الفهم من  أزتدفالدرس ىو الذي قام بو الفهم من 

 .أزتدُجْزأَْيِن( مثىن وىو اسم منصوب وقع عليو اضتفظ من )وكلمة
 .وقع عليو اظتكافأة من اظتعهد ,اْلُمْجَتهدين( رتع وىو اسم منصوب )وكلمة

 .اْلَمْفُعوُل ِبِو()وم بو الفعل أي يقع عليو فعل الفاعل يسمىوكل اسم منصوب يق
 ل بو جتده اشتاً ظاىراً منصوباً وعالمة نصبو :و الِحظ اظتفع

 .الفتحة يف كلمة الدرسَ  -
 .اصْتُْزأَْيِن َواْلُمْجَتهدينَ والياء يف كلمت  -
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 ( المفعول بو المضمر المتصل )ج
 األمثلة :

 نوع الضمًن لضمًناظتفعول بو ا اصتملة الرقم
 
ٔ 

 
 ْأْكَرَميِن اطْتَاِلقُ 

 
 الياء

 
 للمتكلم

 
ٕ 

 
 ْأْكَرَمَنا اطْتَاِلقُ 

 
 نَا

 
 للمتكلم ومعو غًنه

 
ٖ 

 
 اطْتَاِلقُ  كَ ْأْكَرمَ 

 
 الكاف

 
 للمخاطب

 
ٗ 

 
 اطْتَاِلقُ  كِ ْأْكَرمَ 

 
 الكاف

 
 للمخاطبة

 
٘ 

 
 اطْتَاِلقُ  ُكَماْأْكَرمَ 

 
 ُكَما

 
 أو لِْلُمَخاطََبتَ ٌْنِ  لِْلُمَخاطَبَ ٌْنِ 

 
ٙ 

 
 اطْتَاِلقُ  ُكمْ ْأْكَرمَ 

 
 ُكمْ 

 
 لِْلُمَخاطَِبٌْنِ 

 
ٚ 

 
 اطْتَاِلقُ  ُكنَّ ْأْكَرمَ 

 
 ُكنَّ 

 
 لِْلُمَخاطََباتِ 

 
ٛ 

 
 ْأْكَرَموُ اطْتَاِلقُ 

 
 اعتاء

 
 للغائب

 
ٜ 

 
 ْأْكَرَمَها اطْتَاِلقُ 

 
 َىا

 
 للغائبة

 
ٔٓ 

 
 ْأْكَرَمُهَما اطْتَاِلقُ 

 
 هَُا

 
 لِْلَغائَِبٌِن أو اْلَغائَِبتَ ٌْنِ 

 
ٔٔ 

 
 ْأْكَرَمُهْم اطْتَاِلقُ 

 
 ُىمْ 

 
 لِْلَغائِِبٌنِ 

 
ٕٔ 

 
 ْأْكَرَمُهنَّ اطْتَاِلقُ 

 
 ُىنَّ 

 
 لِْلَغائَِباتِ 
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 الشرح :
اظتخاطب  افُ كَ   -نَا للمتكلِمٌَن  -يَاُء اظتتكلم )الكلمات الت يف اصتدول السابق

 .ضمائر متصلة بالفعل يف ػتل نصب (لغائب وما تَ َفرََّع منهاَىاُء ا -وما تَ َفرََّع منها 
 ,فالياء يف اصتملة األوىل " ْأْكَرَميِن اطْتَاِلُق " ضمًن للمتكلم اتصل بالفعل َأْكَرمَ 

 .وىذا الضمًن يف ػتل نصب
والكاف يف اصتملة الثالثة " ْأْكَرَمَك اطْتَاِلُق " بفتح الكاف ضمًن للمخاطب اتصل  

 .وىذا الضمًن اسم يف ػتل نصب ,عل َأْكَرمَ كذلك بالف
وىو  ,واعتاء يف اصتملة الثامنة " ْأْكَرَمُو اطْتَاِلُق " ضمًن للغائب اتصل بالفعل َأْكَرمَ 

 .اسم يف ػتل نصب
كما ىو واضح يف   ,وىكذا يقال يف بقية ضمائر اظتتكلم واظتخاطب والغائب

 .اصتدول السابق
فهي  ,بالفعل جتد: أن الفعل قد وقع عليها من الفاعل تََأمَّْل ىذه الضمائر اظتتصلة

 .وكل ضمًن من الضمائر السابقة يتصل بالفعل يعرب مفعوالً بو ,تعرب مفعوالً بو
الِحْظ عالمة النصب جتد: أن ىذه الضمائر اظتتصلة ل تظهر عليها عالمات 

 .واظتبين ال يتغًن آخره بتغًن العوامل ,ألهنا مبنية ,النصب
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 )د( المفعول بو الضمير المنفصل 
 األمثلة:

اظتفعول بو  اصتملة الرقم
 الضمًن 

 نوع الضمًن 

 للمتكلم إِيَّايَ   القرآنُ إِيَّاَي َىذََّب  ٔ
 للمتكلم ومعو غًنه  إِيَّانَا القرآنُ إِيَّانَا َىذََّب  ٕ
 للمخاطب إِيَّاكَ  القرآنُ إِيَّاَك َىذََّب  ٖ
 للمخاطبة  إِيَّاكِ  رآنُ القإِيَّاِك َىذََّب  ٗ
 لِْلُمَخاطَبَ ٌْنِ  أو لِْلُمَخاطََبتَ ٌْنِ  إِيَّاُكَما القرآنُ إِيَّاُكَما َىذََّب  ٘
َب  ٙ  لِْلُمَخاطَِبٌْنِ  إِيَّاُكمْ  القرآنُ إِيَّاُكْم َىذَّ
 لِْلُمَخاطََبات  إِيَّاُكنَّ  القرآنُ إِيَّاُكنَّ َىذََّب  ٚ
 للغائب  إِيَّاهُ  القرآنُ إِيَّاُه َىذََّب  ٛ
 للغائبة  إِيَّاَىا القرآنُ إِيَّاَىا َىذََّب  ٜ

َب  ٓٔ  لِْلَغائَِبٌِن أو اْلَغائَِبتَ ٌْنِ  إِيَّاُهَا القرآنُ إِيَّاُهَا َىذَّ
 لِْلَغائِِبٌن  إِيَّاُىمْ  القرآنُ إِيَّاُىْم َىذََّب  ٔٔ
 للغائبات  إِيَّاُىنَّ  القرآنُ إِيَّاُىنَّ َىذََّب  ٕٔ

 الشرح:
وما تفرع منها من ضمائر  (ِإيَّاهُ  -ِإيَّاَك  -ِإيَّاَي )الكلمات الت يف اصتدول السابق

 .وىي أشتاء مبنية منصوبة أي يف ػتل نصب ,منفصلة ل تتصل بالفعل
" ضمًن للمتكلم منفصل وىو  القرآنُ ِإيَّاَي( يف اصتملة األوىل " ِإيَّاَي َىذََّب )فالكلمة

 . ػتل نصباسم منصوب أي يف
" بفتح الكاف ضمًن  القرآنُ ِإيَّاَك( يف اصتملة الثالثة " ِإيَّاَك َىذََّب )والكلمة

 .وىو اسم منصوب أي يف ػتل نصب ,للمخاطب منفصل
وىو  ," ضمًن للغائب منفصل القرآنُ ِإيَّاُه( يف اصتملة الثامنة "ِإيَّاُه َىذََّب )والكلمة

 .اسم منصوب أي يف ػتل نصب
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ال يف بقية ضمائر اظتتكلم واظتخاطب والغائب كما ىو واضح يف اصتدول وىكذا يق
 .السابق

 ,تأمل ىذه الضمائر اظتنفصلة عن الفعل جتد أنَّ الفعل قد وقع عليها من الفاعل
 .فهي تعرب مفعوالً بو

الِحْظ عالمة النصب جتد أن ىذه الضمائر اظتنفصلة ل تظهر عليها عالمات 
 ظتبين ال يتغًن آخره بتغًن العوامل.وا ,النصب ألهنا مبنية

 اطتالصة :
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة :

 
 وُ حْ نَ  لُ عْ الفِ  وِ بِ  عُ قَ ي ي َ ذِ ال   وبُ صُ نْ مَ الْ  مُ االسْ  وَ : ىُ وِ بِ  ولُ عُ المفْ 

ظاىر  ،انِ مَ سْ قِ  وَ ىُ وَ  ،سَ رَ فَ الْ  تَ بْ كِ َر وَ  ،داً يْ زَ  تَ بْ رَ : ضَ كَ لِ وْ ق َ 
 ومضمر:

 .لٌ صِ فَ ن ْ مُ وَ  صلٌ ت  : مُ مانِ سْ قِ  رُ مَ ضْ مُ الْ وَ  ،هُ رُ كْ ذِ  مَ د  قَ ت َ ا مَ  رُ اىِ الظ  فَ 
 - كَ بَ رَ ضَ  - انَ ب َ رَ ضَ  - نيبَ رَ ضَ ):يَ ىِ وَ  رَ شَ ا عَ نَ اث ْ  لُ صِ ت  مُ الْ فَ 
 - هابَ رَ ضَ  - وُ بَ رَ ضَ - ن  كُ بَ رَ ضَ  - مكُ بْ رَ ضَ  - ماكُ بَ رَ ضَ  - كِ بَ رَ ضَ 
 .(ن  هُ ب َ رَ ضَ  - مْ هُ ب َ رَ ضَ  - امَ هُ ب َ رَ ضَ 

 -ِإي اِك  -ِإي اَك  -ِإي انَا  -ِإي اَي ):يَ ىِ وَ  رَ شَ ا عَ نَ اث ْ  لُ صِ فَ ن ْ مُ الْ وَ 
 -ِإي اُىْم  -ِإي اُىَما  -ِإي اَىا  -ِإي اُه  -ِإي اُكن   -ِإي اُكْم  -ِإي اُكَما 
 .(ِإي اُىن  
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 تدريبات
 استخرج المفعول بو الوارد في الجمل األتية وحدد نوعو 

 إياك نعبد قال تعالى : 
 فليعبدوا رب ىذا البيت وقال : 
 يحسب أن مالو أخلده وقال : 

 وإياي فاتقون وقال : 
 الحمد هلل الذي أنزل عليك الكتاب ولم يجعل لو عوجا  وقال :
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 المفعول المطلق()درالمص -ٕ
 األمثلة:

اظتصدر  اصتملة الرقم
"اظتفعول 
 اظتطلق"

 السبب  نوعو 

  لفظي  فَ َرحاً   فَ َرحاً َفرِْحُت بَِنَجاِحَك  ٔ
اظتصدر وافق فعلو يف 

 اللفظ واظتعىن
 لفظي َرْفعاً   رَْفعاً َوَرفَ ْعُت َيَديَّ ِإىل السََّماِء  ٕ
 لفظي ُشْكراً   ُشْكراً َوَشَكْرُت اهللَ  ٖ

  :جِّ اضتَْ  نَ مِ  دُ الِ وَ الْ  مَ دِ قَ  
 

 
 

 
 

  عنوي م ُوقوفاً   ُوقوفاً فَ نَ َهْضُت  ٗ
اظتصدر وافق فعلو يف 

 اظتعىن فقط
 معنوي ُسُروراً   ُسُروراً َوَفرِْحُت  ٘
 معنوي َتْسِليماً   َتْسِليماً َوَحي َّْيُتوُ  ٙ

 الشرح:
يف اصتدول  (ُشْكراً  -َرْفعاً  -فَ َرحًا )أواًل: الكلمات الت يف اصتمل الثالث األوىل
 .لفعلالسابق أشتاء منصوبة جاءت ثالثة يف تصريف ا

يَ ْفرَُح  -َفرَِح )   فَ َرحاً( اسم منصوب ىو التصريف الثالث للفعل إذ يقال)فكلمة
 -َشَكَر  -َرفْ َعاً  -يَ ْرَفُع  -َرَفَع )إذ يقال    (ُشْكراً  -َرْفعاً )وكذلك كلمتا (فَ َرَحاً  -

 .ىذا التصريف الثالث يسمى اظتصدر كما يسمى اظتفعول اظتطلق (ُشْكراً  -َيْشُكُر 
 .جتد أهنا وافقت فعلها يف اللفظ واظتعىن ,مل ىذه اظتصادر الثالث يف رتلهاتأ
ثانياً: والكلمات الت حتتها خط يف اصتمل الثالث األخًنة من اصتدول  

أشتاء منصوبة كذلك وىي مصادر لكنها ل توافق  (َتْسِليماً  -ُسُروراً  -ُوقوفاً )السابق
 .الفعل يف لفظو بل وافقتو يف معناه فقط
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ُسُروراً( معناه ىو معىن )واظتصدر ,نَ َهَض()معناه ىو معىن الفعلُوقوفاً( )فاظتصدر
وىذا النوع من اظتصادر ,َحيَّا()َتْسِليماً( معناه ىو معىن الفعل)واظتصدر ,َفرَِح()الفعل

النَّاِئَب َعِن اْلَمْصَدر( كما )الذي يوافق فعلو يف اظتعىن دون اللفظ يسمى
 .ِن اْلَمْفُعوِل اْلُمْطَلِق(النَّاِئَب عَ )يسمى

 .الحظ اظتصدر يف كل من القسمٌن جتده منصوبا بالفتحة
 من ىذا الشرح يتضح أن اظتصدر نوعان:

 .مصدر وافق فيو فعلو يف اللفظ واظتعىن -
 .مصدر وافق فيو فعلو يف اظتعىن فقط -

 اطتالصة :
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة : 

 
 يفِ رِ صْ في تَ  ثاً الِ يء ثَ ي يجِ ذِ ال   وبُ صُ نْ مَ الْ  مُ االسْ  وَ : ىُ رُ دَ صْ مَ الْ 

 ي:وِ نَ عْ مَ ي وَ ظِ فْ لَ  ،انِ مَ سْ قِ  وَ ىُ وَ  .باً رْ ضَ  - بُ رِ ضْ يَ  - بَ رَ ضَ  وَ حْ نَ  لِ عْ فِ الْ 
 .فَ ُهَو َلْفِظي َنْحُو قَ تَ ْلُتُو قَ ْتالً  وِ لِ عْ فِ  َلْفظَ  وُ ظُ فْ لَ  قَ افَ وَ  نْ إِ فَ  -
فَ ُهَو َمْعَنِوي َنْحَو َجَلْسُت  ،َلْفِظوِ َوِإْن َواَفَق َمْعَنى ِفْعِلِو ُدوَن  -

 .َوَما َأْشَبو َذِلكَ  -ُقْمُت ُوُقوفاً  -قُ ُعوداً 
 

 
 تدريبات 

 اجعل المصادر اآلتية مفعوال مطلقا في جمل مفيدة . -
 جهاداً ( -تكرمياً     -) حباً  
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 المفعول فيو  -ٖ
 ظرف اظتكان" –"ظرف الزمان 

 األمثلة:
 عالمة نصبو  نوعو  رف الظ اصتملة  الرقم

 الفتحة  ظرف زمان  الشَّْهرَ  َكاِماًل   الش ْهرَ ُصْمُت  ٔ
 الفتحة  ظرف زمان  اللْيلَ  أَْتلو الُقْرآن  اللْيلَ َوَسِهْرُت  ٕ
 الفتحة  ظرف زمان  ُأْسُبوعاً  يف آِخِر َرَمضان  ُأْسُبوعاً َواْعَتَكْفُت  ٖ
 الفتحة  ظرف مكان  َخْلفَ  َمْسِجِد اإِلَماِم يف الْ  َخْلفَ ُأَصلِّي  ٗ
 الفتحة  ظرف مكان  أََمامَ  اهلِل َخاِشعاً  َأَمامَ َوأَِقُف  ٘
ُل  ٙ  الفتحة  ظرف مكان  بَ ٌْنَ  َجْنَبَّ قَ ْلباً ُمْؤِمناً  بَ ْينَ َوَأزتِْ

 الشرح:
أشتاء  ,(اً ُأْسُبوع -اللْيَل  -الشَّْهَر )الكلمات الثالثة األوىل الت يف اصتدول السابق

 .يف()زمان منصوبة بتقدير
وذلك  ,الشَّْهَر( يف اصتملة األوىل اسم منصوب دل على زمان وقوع الصوم)فكلمة

 .تقول ُصْمُت يف الشَّْهر ,يف()بتقدير
وكل اسم يدل على  ,يف اصتملتٌن الثانية والثالثة (ُأْسُبوعاً  -اللْيَل )ومثلها كلمتا

 .َظْرَف الزََّماِن()يف( ُيَسمَّى)بتقديرويكون اظتعىن  ,زمان وقوع الفعل
 ,(بَ ٌْنَ  -أََماَم  -َخْلَف )والكلمات الثالثة الباقية الت حتتها خط يف اصتدول السابق

 .يف()أشتاء مكان منصوبة كذلك وىي بتقدير
وذلك  ,َخْلَف( يف اصتملة الرابعة اسم منصوب دل على مكان وقوع الفعل)فكلمة

 .ي يف َخْلِف اإلمامتقول ُأَصلِّ  ,يف()بتقدير
 .بَ ٌْنَ( يف اصتملتٌن اطتامسة والسادسة -أََماَم )ومثلها كلمتا
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َظْرَف )يف( ُيَسمَّى)ويكون اظتعىن بتقدير ,وكل اسم يدل على مكان وقوع الفعل
 ,من ىذا الشرح يتبٌن أن اظتفعول فيو نوعان: ظرف زمان وظرف مكان.اْلَمْكاِن(

 .يف()وكالها يكون بتقدير
 طتالصة :ا
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة : 

 .َظْرَف الز َماِن َو َظْرَف اْلَمْكانِ 
 -( ٕ)ةَ لَ اللي ْ  -( ٔ)ومَ يَ الْ ):وُ حْ نَ  ،في()يرِ دِ قْ ت َ بِ  وبُ صُ نْ مَ الز َماِن الْ  مُ : اسْ وَ هْ فََأم ا َظْرَف الز َماِن ف َ 

 - (ٓٔ)أَبداً  - (ٜ)َمَساءً  - (ٛ)َصَباحاً  - (ٚ)َعَتَمةً  - (ٙ)َغْداً  - (٘)َسَحراً  -( ٗ)ةً رَ كْ بُ  -( ٖ)ةً وَ دْ غُ 
(. َوَأم ا َظْرَف اْلَمْكاِن فَ ُهَو: اْسُم اْلَمْكاِن اْلَمْنُصوب بِتَ ْقِديِر)في(، (ٕٔ)ِحيناً  - (ٔٔ)َأَمداً 

اَم  -َخْلَف  -َنْحُو:)َأَماَم   -اَء ِحذَ  -إزَاَء  -َمَع  -ِعْنَد  -َتْحَت  -فَ ْوَق  -َورَاَء  -ُقد 
 ُىَنا( َوَما َأْشَبو َذِلَك. - (ٖٔ)َثم   -تِْلَقاَء 

 
 ( اليوم: من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.ٔ)
 ( الليلة: من غروب الشمس إىل طلوع الفجر.ٕ)
 ( غدوة: الوقت مابٌن صالة الصبح وطلوع الشمس.ٖ)
 ( بكرة: أول النهار.ٗ)

 ( سحراً: آخر الليل قبل طلوع الفجر.٘)    
 ( غداً: اسم لليوم بعد يومك الذي أنت فيو.ٙ)
 ( عتمة: اسم لثلث الليل األول.ٚ)
 ( صباحاً: اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاِن إىل الزوال.ٛ)
 ( مساًء: اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إىل نصف الليل.ٜ)
 الهناية النتهائو. أمداً: كل منها اسم للزمان اظتستقبل الذي –( أبداً ٔٔ(و)ٓٔ)
 ( حيناً: اسم لزمان مبهم غًن معلوم االبتداء وال االنتهاء.ٕٔ)
 ( مَثَّ: ىناك.ٖٔ)
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 المفعول من أجلو  -ٗ
 األمثلة:

 عالمة نصبو اظتفعول ألجلو  اصتملة  الرقم
 الفتحة  تَ َقرُّباً  إىَل اهلِل  تَ َقرُّباً أَْذَىُب إىَل اْلَمْسِجِد  -ٔ
 الفتحة  طَاَعًة  لُو  اَعةً طَ َوُأَصلِّي  -ٕ
 الفتحة  ُحبَّا  يف ثَ َواِب اهلِل  ُحب اَوأَبْ َتِعُد َعِن اْلَمَعاِصي  -ٖ

 الشرح:
أشتاء منصوبة ذُِكَرْت  (ُحبَّا -طَاَعًة  -تَ َقرُّباً )الكلمات الت يف اصتدول السابق

 .لتبٌن السبب يف وقوع الفعل
اسم منصوب ذكر لبيان السبب يف وقوع الفعل  تَ َقرُّباً( يف اصتملة األوىل)فكلمة

 .وىو الذىاب إىل اظتسجد
طَاَعًة( يف اصتملة الثانية اسم منصوب ذكر لبيان السبب يف وقوع الفعل )وكلمة

 .ُحبَّا()ومثلها كلمة .ُأَصلِّي()وىو
اظتفعول من أجلو( ويسمى  )وكل اسم يكون السبب يف وقوع الفعل ُيَسمَّى

 .(اظتفعول ألجلو)كذلك
 .الحظ آخر اظتفعول ألجلو جتده منصوباً بالفتحة

 اطتالصة :
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة :

اْلَمْفُعوُل ِمْن َأْجِلِو: ُىَو االْسُم اْلَمْنُصوُب ال ِذي يُْذَكُر بَ َياناً 
 ،ِلَسَبِب ُوُقوِع اْلِفْعِل َنْحُو قَ ْوِلَك: قَاَم زَْيٌد ِإْجاَلالً ِلَعْمٍرو

 .ْدُتَك ِابِْتَغاَء َمْعُروِفكَ َوَقصَ 
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 المفعول معو  -٘
 األمثلة:

 عالمة نصبو  اظتفعول معو  اصتملة  الرقم 
 الفتحة  اْلَفْجَر   واْلَفْجرَ نَ َهْضُت  -ٔ
 الفتحة  الطَّريَق   َوالط ريقَ َوِسْرُت  -ٕ
 الفتحة  الضَّيَف   َوالض يفَ َوَجَلْسُت  -ٖ
 الياء  اْلُمَصلٌَِّن   َواْلُمَصل ينَ ُم َواْنَصَرَف اإلَما -ٗ

 الشرح:
أشتاء  (اْلُمَصلٌِّنَ  -الضَّيَف  -الطَّريَق  -اْلَفْجَر )الكلمات الت يف اصتدول السابق

 .واو( لتبٌن مصاحبتها للفعل الذي قبلها)منصوبة ذكرت بعد
بلها عند واو( تفيد مصاحبة ما بعدىا ظتا ق)اْلَفْجَر( اسم منصوب ذكر بعد)فكلمة

 .فالفجر جيء بو ليصاحب النهوض الواقع يف اظتتكلم ,وقوع الفعل
واو( تفيد مصاحبة ما بعدىا ظتا قبلها عند )الطَّريَق( اسم منصوب ذكر بعد)وكلمة

 .فالطريق اسم جيء بو ليصاحب السًن الواقع من اظتتكلم ,وقوع الفعل
 .اْلُمَصلٌَِّن( -الضَّيَف )ومثلهما كلمتا

وتفيد مصاحبة ما بعدىا ظتا قبلها عند  ,واو( مسبوقة بفعل)نصوب بعدوكل اسم م
 .وقوع الفعل تسمى اظتفعول معو

الحظ آخر اظتفعول معو يف اصتمل الثالث األوىل جتده منصوباً بالفتحة ويف اصتملة 
 .األخًنة جتده منصوباً بالياء
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 اطتالصة :
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة : 
 

ُل َمَعُو: ُىَو االْسُم المْنُصوُب ال ِذي يُْذَكُر لِبَ َياِن َمْن ُفِعَل اْلَمْفُعو 
َوَجاَء اأَلِميُر  ،َمَعُو الِفْعُل َنْحَو قَ ْوِلَك: اْستَ َوى اْلَماُء َوالَخَشَبةَ 

 .َوالَجْيشَ 
 
 

 تدريبات
 أعرب اصتملتٌن اآلتيتٌن :

 واْلَفْجرَ نَ َهْضُت    -   َوالض يفَ َجَلْسُت 
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 ال الحَ  -ٙ
 األمثلة:

صاحب  اضتال  اصتملة  الرقم 
 اضتال 

 نوعها

 حال مبينة عتيئة الفاعل َأزْتَدُ  َماشياً  َماشياً َوَصَل َأزْتَُد إىَل اْلُبْسَتاِن  -ٔ
ٕ-  ظتا  مصدقاً نزل عليك الكتاب باضتق

 بٌن يديو وأنزل التوراة واإلؾتيل
 عول بو حال مبينة عتيئة اظتف الكتاب مصدقاً 

َع َصاحلٌ الطُّ  -ٖ  حال مبينة عتيئة اظتفعول بو  الطُُّيورَ  ُمَغرَِّدةٌ   ةٌ دَ ر  غَ مُ  ورَ يُ َوشتَِ

 الشرح:
 ,أشتاء منصوبة فسَّرت (ُمَغرَِّدةٌ  - مصدقاً  -َماشياً )الكلمات الت يف اصتدول السابق

 .وأزالت ما فيها من إهبام وغموض ,ووضحت ىيئة ما قبلها من الكلمات
ووضَّح ما أهُْبَِم من ىيئة أزتد  ,َماشياً( يف اصتملة األوىل اسم منصوب َفسَّر)فكلمة

 .عند وصولو إىل البستان
 الكتابووضَّح ما أهُْبَِم من ىيئة  ,يف اصتملة الثانية اسم منصوب َفسَّر (مصدقاً )وكلمة

 .حٌن شاىدىا يوسف
ووضَّح ما أهُْبَِم من ىيئة  ,وب َفسَّرُمَغرَِّدٌة( يف اصتملة الثالثة اسم منص)وكذلك كلمة

 .الطيور حٌن شتاع صاحل عتا
اضْتَاَل( وتسمى )وتزيل عنها اإلهبام ,وتسمى الكلمة الت توضح ىيئة كلمة قبلها

 .َصاِحَب اضْتَاِل()وُفسِّرتْ  ,الكلمة الت ُوضِّحتْ 
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 .أزْتَد( يف اصتملة األوىل جتدىا فاعالً )تأمل كلمة

 .الطُُّيور( يف اصتملتٌن الثانية والثالثة جتدىا مفعوالً بو - الكتاب)وتأمل كلمت
 .أو تبٌن ىيئة اظتفعول بو ,فاضتال إما أن تبٌن ىيئة الفاعل

وأهنا  ,تََأمَّْل مرة أخرى اضتال وصاحب اضتال يف ىذه اصتمل جتد أن اضتال نكرة
 .وأن صاحب اضتال معرفة ,جاءت بعد دتام اصتملة

 .فاضتال تكون منصوبة دائماً  ,ال جتده منصوباً الِحْظ آخر اضت
 اطتالصة :

 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة :
 

اْلَحاُل: ُىَو االْسُم اْلَمْنُصوُب اْلُمَفس ُر ِلَما انْ بَ َهَم ِمَن اْلَهْيَئاِت 
ْبَد َوَلِقيُت عَ  ،َورَِكْبُت اْلَفَرَس ُمْسَرجاً  ،َنْحُو قَ ْوِلَك: َجاَء زَْيٌد رَاِكباً 

َواَل َيُكوُن  ،َواَل َيُكوُن اْلَحاُل إال  َنِكَرةً  ،َوَما َأْشَبَو َذِلكَ  ،اهلِل رَاِكباً 
 .إال  بَ ْعَد َتَماِم اْلَكاَلِم َواَل َيُكوُن َصاِحبُ َها إال  َمْعرَِفةً 

 
 

 تدريبات 
 استخرج اضتال من اصتمل اآلتية وأعربو :

 بعث اهلل األنبياء مبشرين ومنذرين  -قتل زتزة غتاىداً ي سبيل اهلل   
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 المستثنى  -ٚ
 إاَل())أ( أداة االستثناء

 األمثلة:
 حكم اظتستثىن  نوع االستثناء  اظتستثىن  اصتملة  الرقم 

 واجب النصب  تام موجب  َخالِداً  َخاِلداً اْنَصَرَف الطُّالَُّب ِمَن اْلَمْعَهِد إالَّ  -ٔ
جائز النصب  تام منفي  َخاِلدٌ  -َخالِداً   اً دالِ خَ  إالَّ  بُ الَّ الطُّ  فَ رَ صَ ا انْ مَ  -ٕ

 واالتباع
  

االستثناء ملغى  ناقص منفي  َخالِدٌ   َخاِلدٌ َما اْنَصَرَف إالَّ  -ٖ
ويعرب على 

 حسب العوامل 
 ناقص منفي  اضَتقَّ   الَحق  َما قَاَل َصاحلٌ إالَّ  -ٗ
 نفي ناقص م َصاحلٌ   َصالحٌ َما ُكِوفَئ إالَّ  -٘

 الشرح:
َخاِلداً( اسم مستثىن بإال ؼتالف ظتا قبلها يف معىن )الكلمة الت يف اصتملة األوىل

 .وخالداً ل ينصرف ,فمعىن اصتملة أن الطالب قد انصرفوا ,اصتملة
اسم مستثىن بإال ؼتالف ظتا قبلها  (خالداً )والكلمة الت حتتها خط يف اصتملة الثانية

 .أما خالد فقد انصرف ,عىن أن الطالب ل ينصرفوايف معىن اصتملة: إذ اظت
 .ويسمى ىذا األسلوب أسلوب االستثناء

 .ُمْسَتثْ ىَنً()ويسمى االسم الواقع بعد إال
 .ُمْسَتثْ ىَنً ِمْنُو()واظتستثىن واحد من أفراده ,ويسمى االسم الواقع قبل إال

 .أداة االستثناء()وتسمى األداة
 عد إال نقول:وظتعرفة إعراب االسم الواقع ب
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تَاَماً ُموَجباً( ووجب )ول يسبق اصتملة نفي شتي الكالم ,إذا ذكر اظتستثىن منو -
خالداً( يف اصتملة األوىل مستثىن ال غًن )فكلمة ,نصب االسم الواقع بعد إال

 .منصوب
تَاَماً َمْنِفياً( وجاز يف )وسبق اصتملة نفي شتي الكالم ,وإذا ذكر اظتستثىن منو -

 .بعد إال النصب على أنو مستثىن أو اإلتباع للمستثىن منو على أنو بدل االسم الواقع
وُيوز أن يرفع  ,)َفَخاِلد( يف اصتملة الثانية ُيوز فيو أن ينصب على أنو مستثىن

 .على أنو بدل من اظتستثىن منو
الثالث األخًنة وإذا ل يذكر اظتستثىن منو وكانت اصتملة منفية كما يف اصتمل  -

إال( )وأعرب االسم الواقع بعد ,نَاِقصاً َمْنِفَياً( وصار االستثناء ملغى)شتي الكالم
 .حسب موقعو يف اصتملة

 .خالٌد( يف اصتملة الثالثة تُ ْعَرُب فاعالً مرفوعاً )فكلمة
( يف اصتملة الرابعة تُ ْعَرُب مفعوالً بو)وكلمة  .اضتقَّ
 .صاحل( يف اصتملة اطتامسة تُ ْعَرُب نائب فاعل)وكلمة

 إال( لو حاالت ثالث:)الشرح يتبٌن أن االسم الواقع بعد من ىذا
 .فإن كان الكالم تاماً موجباً وجب نصب اظتستثىن -
وإن كان الكالم تاماً منفياً جاز النصب على االستثناء أو اإلتباع على  -

 .البدلية
إال( على )وأعرب االسم الواقع بعد ,وإن كان الكالم ناقصاً ألغي االستثناء -

 . اصتملةحسب موقعو يف
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 )ب( أدوات االستثناء 
 "َسَواء -ُسَوى  -ى وَ سِ  -"غير 

 األمثلة:
 نوع االستثناء  رتلة االستثناء بغًن  اصتملة  الرقم 

َر َخاِلدٍ ُطالَُّب الاْنَصَرَف   َخاِلداً الَُّب ِمَن اْلَمْعَهِد إالَّ طُ الاْنَصَرَف  -ٔ  تام موجب  ِمَن اْلَمْعَهِد َغي ْ
 تام منفي  َغي َْر َخالٍِد ُطالَُّب الَما اْنَصَرَف   َخاِلداً إالَّ ُطالَُّب الاْنَصَرَف  َما -ٕ
 ناقص منفي  َما اْنَصَرَف َغي ُْر َخاِلٍد   َخاِلدٌ َما اْنَصَرَف إالَّ  -ٖ
َر اضَتقِّ   الَحق  َما قَاَل َصاحلٌ إالَّ  -ٗ  ناقص منفي  َما قَاَل َصاحلٌ َغي ْ
 ناقص منفي  َما ُكِوفَئ َغي ُْر َصاِلحٍ   َصالحٌ إالَّ  َما ُكِوفئَ  -٘

 الشرح:
 أواًل: اصتمل يف ىذا اصتدول غتموعتان:

 .اجملموعة األوىل وقد درستها يف أول باب اظتستثىن -
 تأمل اجملموعة الثانية اظتقابلة عتا جتد: -
 .إال()َغًْن( مكان أداة االستثناء)أننا وضعنا أداة االستثناء -
إال( صارت واقعة )كانت واقعة بعدالت   (َصاِلح -اضَتقَّ  -َخاِلد )أن الكلمات -
 .غًن()بعد
مطبقة دتاماً مع  (التام اظتوجب  التام اظتنفي  الناقص اظتنفي)أن أنواع االستثناء -

 .َغًْن(  وصار اظتستثىن هبا غتروراً ال غًن)أداة االستثناء
 .إال()لواقع بعدَغًْن( ألهنا اسم أخذت حكم إعراب االسم ا)أن كلمة -
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أصبح مضافاً إليو غتروراً َغًْن( )إال( وقد صار واقعاً بعد)أن االسم الواقع بعد -
 غًن( يكون كاآلت:)وعلى ىذا فإعراب

 .غًن( مستثىن واجب النصب)يف اصتملة األوىل تعرب -
وُيوز أن تكون  .غًن( أن تكون مستثىن منصوباً )يف اصتملة الثانية ُيوز يف -

 .لطالب(ا)بدالً من كلمة
ُر( فاعالً ألن اظتستثىن ملغى)يف اصتملة الثالثة تعرب -  .َغي ْ
ُر( مفعوالً بو ألن االستثناء ملغى)يف اصتملة الرابعة تعرب -  .َغي ْ
ُر( نائب فاعل ألن االستثناء ملغى)يف اصتملة اطتامسة تعرب -  .َغي ْ

 .َغًْن( يف أحكامها)مثل (َسَواء -ُسَوى  -ِسَوى )ثانياً:
 

 َحاشا" -َعَدا  -ستثناء "َخاَل )ج( أدوات اال
 األمثلة :

 حكمو اظتستثىن األداة اصتملة الرقم
بعد :"  يعرب االسم الواقع ُجْزءٍ  -ُجْزءاً  َخاَل  ُجْزءاً َحِفْظُت اْلُقْرآَن َخاَل  -ٔ

مفعواًل  حاشا " –عدا  –خال 
 بو منصوباً أو اشتاً غتروراً 

 َفْصلٍ  -َفْصالً  َداعَ  َفْصالً قَ رَْأُت اْلِقصََّة َعَدا  -ٕ
 ِكَتابٍ   -ِكَتاباً  َحاَشا ِكَتاباً اْستَ َلْمُت اْلُكُتَب َحاَشا  -ٖ

 : الشرح
وأدوات  ,أشتاء مستثناة (ِكَتاباً   -َفْصالً  -ُجْزءاً )الكلمات الت يف اصتدول السابق

 .(َحاَشا -َعَدا  -َخاَل )االستثناء ىي:
 ,وأدوات االستثناء أفعال ,هنا مفعول بووىذه الكلمات ُيوز فيها النصب على أ

 .حروف جارةوأدوات االستثناء  ,وُيوز فيها اصتر
 ومن الشرح السابق يتبٌن:
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َغًْن )ومنها ما ىو اسم مثل ,إال()أن أدوات االستثناء منها ما ىو حرف مثل -
 .(اَحاشَ  -َعَدا  -َخاَل )وىو ,ومنها ما يعد فعالً أو حرفاً  (َسَواء -ُسَوى  -ِسَوى  -

 .أن االسم الواقع بعد أدوات االستثناء يتغًن إعرابو حسب ما شرحناه سابقاً  -
  اطتالصة :

 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة : 
ُسَوى  -ِسَوى  - رَ ي ْ غَ  -ِإال  )َوَأَدَواُت ااِلْسِتثْ َناِء َثَمانَِيٌة َوِىَي :

 .(اَحاشَ  -َعَدا  -َخاَل  -َسَواء  -
 بِِإأل  يُ ْنَصُب :فَاْلُمْسَتثْ َنى 

َوَخَرَج  ،ِإَذا َكاَن اْلَكاَلُم تَاّماً ُموَجباً َنْحَو : قَاَم اْلَقوُم ِإال  زَْيداً  -
 .الن اُس إال  ّعْمراً 

َوالن ْصُب َعَلى  ،َوِإْن َكاَن اْلَكاَلُم َمْنِفّياً تَاّماً َجاَز ِفْيِو اْلَبَدلُ  -
 .َوِإال  زَْيدٌ  ،َقوُم ِإال  زَْيداً ااِلْسِتثْ َناِء َنْحَو : َما قَاَم الْ 

َوِإْن َكاَن اْلَكاَلُم نَاِقصاً َكاَن َعَلى َحْسِب اْلَعَواِمِل نْحَو : َما قَاَم  -
 .َوَما َمَرْرُت ِإال  ِبَزْيدٍ  ،َوَما َضَرْبُت ِإال  زَْيداً  ،ِإال  زَْيدٌ 

رَ  وٌر اَل َوِسَوى َوُسَوى َوَسَواء َمْجر  َغْيرٍ ى بِ َواْلُمْسَتثْ نَ   .َغي ْ
ِبَخاَل َو َعَدا َوَحاَشا َيُجوُز َنْصُبُو َوَجرُُّه َنْحَو : قَاَم  َواْلُمْسَتثْ َنى -

 .َوَحاَشا بْكراً َوَبْكرٍ  ،َوَعَدا َعْمراً َوَعْمرٍ  ،اْلَقوُم َخاَل زَْيداً َوزَْيدٍ 
 

 تدريبات 
 اآلتية : اكتب ثالث جمل تتضمن كٌل منها مستثنى مستخدما أدوات االستثناء

 سوى (  -غًن     -) إال  
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 التمييز  -ٛ
 األمثلة:

 ما يوضحو التمييز  التمييز  اصتملة  الرقم 
  دمناً يوضح اسم الذات وىو  قمحاً   قمحاً  دمناً َزرََع الَفالَُّح  -ٔ
ٕ-  كوكباً إِن رأيت أحد عشر   ًأحد عشروىو  العدديوضح  كوكبا  
ٖ-  همخترج من أفواى كلمةً كربت   ًقبلو يوضح معىن اصتملة  كلمة 
ٗ- ماالً منك أنَا َأْكثَ ُر  فقال لصاحبو وىو ُياوره 

 وأعز نفراً 
 يوضح معىن اصتملة قبلو  ماالً 

 الشرح:
 ,أشتاء منصوبة (ماالً  - كلمةً  - كوكباً  - قمحاً )الكلمات الت يف اصتدول السابق

 .فسَّرت ما غمض وأهُْبَِم قبلها
وىذه  ,(دمناً )وىي كلمة ,اسم نكرة منصوب فسَّر اسم ذات قبلو( قمحاً )فكلمة

 .الكلمة تدل على اظتساحة
( وىذه أحد عشر)قبلو وىو كلمة عددافسَّر  ,( اسم نكرة منصوبكوكباً )وكلمة

 .العددالكلمة تدل على 
معىن اصتملة َفسََّر َوَوضََّح ما َغُمَض وأهُْبَِم يف  ,( اسم نكرة منصوبكلمةً )وكلمة

 .(كربت)يوى
( اسم نكرة منصوب َفسََّر َوَوضََّح ما َغُمَض وأهُْبَِم يف معىن اصتملة قبلو ماالً )وكلمة

 .(منكأنَا َأْكثَ ُر )وىي
أو توضح معىن رتلة قبلها  ,اسم ذات قبلهاوكل كلمة نكرة توضح 

 .التَّْمِييَز()تسمى
 .ةوأنو منصوب بالفتح ,الحظ التمييز جتد أنو جاء بعد دتام الكالم
ُ أن التمييز نوعان:  ؽتَّا سبق من الشرح يَ َتبَ ٌنَّ
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 .دتييز يُ َوضُِّح اسم ذات قبلو -
 .دتييز يُ َوضُِّح معىن رتلة قبلو -

 اطتالصة :
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة : 
 
 او مَ أَ  اتِ وَ الذ   نَ مِ  مَ هَ ب َ ما ان ْ لِ  رُ س  فَ المُ  وبُ صُ نْ مَ الْ  مُ االسْ  وَ : ىُ ييزُ مْ الت  

 ،ةً جَ عْ ن َ  ينَ عِ سْ تِ  تُ كْ لَ : مَ كَ لِ وْ ق َ  وُ حْ نَ  ،ولَ ب ْ ة ق َ لَ مْ جُ ى الْ نَ عْ مَ  نْ مِ  مَ هَ ب َ ن ْ ا
وطَاَب  ،َوتَ َفق أ َبكٌر َشْحماً  ،قاً رَ عَ  دٌ يْ زَ  بَ ب  صَ وتَ  ،ماً لَ ق َ  رينَ شْ عِ  تُ ريْ تَ واشْ 

ٌد نَ ْفساً   ،ةً رَ كِ نَ  ُكوُن إال  واَل يَ  ،وَأْجَمُل ِمْنَك َوْجهاً  ،وزَْيٌد َأْكَرُم ِمْنَك أباً  ،ُمَحم 
 .المِ الكَ  امِ مَ تَ  دَ عْ ب َ  إال   ونُ كُ يَ  والَ 

 
 تدريبات

 استخرج التمييز مما يأتي وأعربو :
-  ًإذ يقول أمثلهم طريقًة إن لبثتم إال عشرا 
-  ًإن ترن أنا أقلَّ منك ماالً وولدا 
-  إّن ىذا أخي لو تسٌع وتسعون نعجًة 
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 المنادى  -ٜ
 األمثلة:

 حكمو  نوعو  االسم اظتنادى  اصتملة  الرقم 
 البناء على ما يرفع بو مفرد علم   َصاحلُ   لْ بِ قْ أَ  حلُ اصَ ا يَ  -ٔ
 البناء على ما يرفع بو  نكرة مقصودة   تِْلِميذُ   بْ اظِ وَ  يذُ مِ لْ تِ ا يَ  -ٕ
 النصب  نكرة غًن مقصودة   غاِفالً   لُ جَ األَ  بَ رُ ق َ  الً غافِ يا  -ٖ
 النصب  منادى مضاف   طَالَب الِعْلمِ   دْ هِ تَ اجْ  مِ لْ العِ  البَ طَ ا يَ  -ٗ
 النصب  منادى شبيو باظتضاف  فَاِهاً   بْ جِ أَ  وُ سَ رْ دَ  اً اِه فَ ا يَ  -٘

 الشرح:
 (فَاِهاً  -طَالَب الِعْلِم  -غاِفالً  -تِْلِميُذ  -َصاحلُ )الكلمات الت يف اصتدول السابق

يا( )يا( وكل مطلوب إقبالو حبرف النداء)ءأشتاء طلب إقباعتا حبرف الندا
 .اْلُمَنادى()يسمى

مفرد )الحظ اظتنادى يف اصتملتٌن األوىل والثانية جتد: أن اظتنادى يف اصتملة األوىل
وأن كالً  ,نكرة مقصودة()وأن اظتنادى يف اصتملة الثانية قصد بو معٌن فهو ,علم(

 .منهما مبين على الضمة
يا غاِفالً قَ ُرَب اأَلَجُل( جتد: أن اظتنادى ل يقصد بو معٌن )ةوالحظو يف اصتملة التالي

 .واظتنادى النكرة غًن اظتقصود يكون منصوباً  ,نكرة غًن مقصودة()فهو
يا طَالَب الِعْلِم( جتده منادى قد جيء بعده ِبضاف )والحظو يف اصتملة الرابعة

 .ون منصوباً واظتنادى اظتضاف يك ,فهو منادى مضاف ,وىو كلمة العلم ,إليو
يَا فَاِهاً َدْرَسُو َأِجْب( جتد: أن اظتنادى قد جاء بعده ما )والحظو يف اصتملة اطتامسة

يَا )فهو منادى شبيو باظتضاف ألنو يف حكم قولك ,َدْرَسُو()يُ َتمُِّم معناه وىو كلمة
ْرِس َأِجْب(  .واظتنادى الشبيو باظتضاف يكون منصوباً  .فَاِىَم الدَّ
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 ة أنواع:فاظتنادى ستس
 .منها ما يبىن على ما يرفع بو وىو اظتفرد العلم والنكرة اظتقصودة -
واظتنادى  ,واظتنادى اظتضاف ,ومنها ما يكون منصوباً وىو النكرة غًن اظتقصودة -

 .الشبيو باظتضاف
 اطتالصة :

 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة :
 
 واع:نْ أَ  ةُ سَ مْ ى خَ ادَ نَ مُ الْ 
 رُ ي ْ غَ  ةُ رَ كِ الن   - ةُ ودَ صُ قْ مَ الْ  ةُ رَ كِ الن   - مُ لَ عَ الْ  دُ رَ فْ مُ الْ )

 .(افِ ضَ مُ باْل يوُ بِ الش   - افُ ضَ مُ الْ  - ةِ ودَ صُ قْ مَ الْ 
ى لَ عَ  انِ يَ ن َ ب ْ يُ ف َ  ةُ ودَ صُ قْ مَ اْل ةُ رَ كِ والن   ،مُ لَ عَ الْ  دُ رَ فْ مُ ا الْ أم  فَ 
اْلَباِقيُة  َوالث الثةُ  ،َنْحُو يَا زَْيُد يَا رَْجلُ وين نْ ت َ  رِ يْ غَ  نْ مِ  مِ الض  

رُ   .َمْنُصوبٌَة ال َغي ْ
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 ال( )اسم -ٓٔ
  األمثلة:

 . ّللا ه  إلَّ إل   . لٔ

ُ  ٌب ول  الِ ِد ط  ه  عْ ً الم  . لفِ ٕ  . اذٌ ت  سْ أ

ِد ول أستاذٌ  –اذ  ت  أسْ  ِد وله  عْ طالب  فً الم   . لٖ ْعه  الٌب فً الم   .  ل ط 

 .اّللِ  بِ إلَّ  ةُ وَّ قُ  ول ولُح   . لٗ

ْالشرح:ْ

 هِ ل  اْلِ  سِ نْ جِ  وجود   تْ ف  ل ن   : أنَّ  إله إل ّللا( تجدْ  ولى )لاألُ  ملة  الجُ  لْ تؤمَّ 

س نْ جِ لْ نافٌة لِ  الَّ ل   تْ ٌ  مِّ سُ  ًءالشَّ  وجودِ  س  ل جنْ  تْ وإذا نف   ودِ الوجُ  ًْ فِ 

  . برالخ   رفعُ بتدأ وت  ب المُ ( تنصُ مل )إنَّ ع   تْ ل  مِ وع  

 جاء   نكرة   اسمُ  هُ أنَّ  طالب تجدْ  ة الثانٌة وهو كلمةُ ل فً الجمل اسم   لحظْ 

نكرة متصل  بل  واسم ل إذا جاء  ،  ل  اصِ ف   ونِ دُ بِ  ة  ر  اش  ب  افٌة مُ ل النَّ  د  عْ ب  

 على الفتحة . النافٌة للجنس كان بدون تنوٌن ومبنٌا  

فإن فصل بٌن ل وبٌن اسمها بفاصل كما هو فً الجملة الثانٌة )لفً 

طالب ول أستاذ( ألغٌت ل وكررت ووجب رفع السم الذي المعهد 

 بعدها .

ال( األوىل )ال( من غًن أن يفصل بينها وبٌن اشتها فاصل جاز إعمال)فإن تكررت
كما يف اصتملة الثالثة واصتملة الت أمامها تقول " الَ طَاِلَب يف   ,وجاز إهاعتما ,والثانية
وتقول "اَل  ,ال( يف كل منهما على أنو معمول عتا)اسم َوالَ ُأْسَتاَذ " بفتح ,اْلَمْعَهدِ 

أستاذ( على أنو مبتدأ و )وكلمة ,طالب()َوالَ ُأْسَتاٌذ " برفع كلمة ,طَاِلٌب يف اْلَمْعَهدِ 
 .معطوف
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 اطتالصة :
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة :

 
َذا بَاَشَرْت الن ِكَراِت ِبَغْيِر تَ ْنوِيٍن إِ  بُ صِ نْ ( ت َ الَ )ن  أَ  مْ لَ عْ ا

ارِ  ،الن ِكَرةَ   .َوَلْم تَ َتَكر ْر َنْحُو: الَ رَُجَل ِفي الد 
َنْحُو: الَ  ،فَإْن َلْم تُ َباِشْرَىا َوَجَب الر ْفُع َوَوَجَب الت ْكَرارُ 

اِر رَُجلٌ   .أةٌ رَ امْ  الَ وَ  ِفي الد 
 لَ جُ رَ  : الَ تَ لْ ق ُ  تَ ئْ شِ  إنْ فَ  ،اهَ الُ مَ إعْ  ازَ جَ  رتْ كر  تَ  إنْ فِ 

 ارِ ي الد  فِ  لٌ جُ رَ  : الَ تَ لْ ق ُ  تَ ئْ شِ  إنْ وَ  ،ةَ أَ رَ امْ  الَ وَ  ،ارِ ي الد  فِ 
 .ةٌ أَ رَ امْ  الَ وَ 

 
 

 تدريبات 
 حتويان ال نافية للجنس عاملة مرة ومهملة مرة .كون رتلتٌن  -ٔ
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بقية منصوبات األسماء وىي: -ٔٔ  
 بقية منصوبات األسماء وىي:

 .كان()خرب -أ
 .إنَّ()اسم -ب
 .(البدل -التوكيد  -العطف  -النعت )التوابع -ج 

وىذه اظتوضوعات قد تقدم ذكرىا مفصلة يف باب مرفوعات األشتاء فارجع إليها 
 .ىناك

 اطتالصة :
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة :

 
ُر َكاَن َوَأَخواِتها َم ِذْكُرُىما ،َواْسُم ِإن  َوأَخواِتها ،َوأم ا َخب ْ  َفقْد تَ َقد 

َمْت ُىَناكَ  ،ِفي اْلَمرُفوعات  .وََكذِلَك الت وابُع َفقْد تَ َقد 
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 باب مخفوضات األسماء 
 مخفوضات األسماء ثالثة:

 .اجملرور()التابع للمخفوض أي .ٔ
 .اظتخفوض باضترف .ٕ
 .اظتخفوض باإلضافة .ٖ

 .وقد تقدم اضتديث عن التابع للمخفوض يف باب مرفوعات األشتاء
 

 المجرور()حرف أيالمخفوض بال -ٔ
 األمثلة:

 حرف اصتر  االسم اجملرور  اصتملة  الرقم 
 ِمن اْلبَ ْيتِ   اْلبَ ْيتِ َخَرْجُت ِمَن  -ٔ
 إىل اْلَمْسِجدِ  اْلَمْسِجِد َذَىْبُت ِإىَل  -ٕ
 عن اأْلَْشرَارِ  اأْلَْشَرارِ اِبْ تَ َعْدُت َعِن  -ٖ
 على اْلِبَساطِ  اْلِبَساطِ َجَلْسُت َعَلى  -ٗ
 يف َمْكَتَبةِ  اْلَمْسِجدِ  َمْكَتَبةِ َمَصاِحُف اْلُقْرآِن يف  -٘
 ُربَّ  َصَدَقةٍ  جَتَْعُلَك َمْقُبواًل ِعْنَد اللَّوِ  َصَدَقةٍ ُربَّ  -ٙ
 الباء بِالتِّاَلَوةِ  اَلَوةِ بِالت  اْلَمْرءُ يُ ثَاُب  -ٚ
 الكاف َكالنُّوِر  ُيِضيءُ اْلَقْلَب  َكالنُّورِ اْلُقْرآُن  -ٛ
 الالم طِتَاِلدٍ  ُمْصَحٌف  ِلَخاِلدٍ  -ٜ
 واو القسم َواللَّوِ  أَلُْكِثَرنَّ ِمَن اْلِعَباَدِة  َوالل وِ  -ٓٔ
 ياء القسم بِاللَّوِ  ال َأْصَنُع السُّوَء  بِالل وِ  -ٔٔ
 تاء القسم تَالرَّزْتَنِ  ال َأِحيُد َعِن اضتَْقِّ  تَالر ْحَمنِ  -ٕٔ
 َواُو ُربَّ  َوَحَسَنةٍ  َبباً يف ُدُخوِلَك اصْتَنَّةَ َكاَنْت سَ َوَحَسَنٍة  -ٖٔ
َأو ُمْنُذ  َيوَمْينِ َما تَ رَْكُت ِتاَلَوَة اْلُقْرآِن ُمْذ  -ٗٔ

 َيوَمْينِ 
 ُمْنذُ  -ُمْذ  يَوَمٌْنِ 
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 الشرح:
سبق كل اسم منها حبرف من حروف  ,الكلمات الت يف اصتدول السابق أشتاء

 .روف اصتر يكون غتروراً وكل اسم يسبق حبرف من ح ,اصتر
الحظ عالمة اصتر يف آخر كل اسم جتدىا الكسرة ماعدا اظتثال األخًن فالياء فيو 

 .عالمة للخفض
 

 اطتالصة :
 يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة :

 
 :امٍ سَ قْ أَ  ةُ ثَ اَل ثَ   اتُ وضَ فُ خْ مَ لْ اَ 
 .(وضِ فُ خْ مَ لْ لِ  عٌ ابِ تَ وَ  - ةِ افَ ضَ اإْلِ بِ  وضٌ فُ خْ مَ وَ  - فِ رْ حَ الْ بِ  وضٌ فُ خْ مَ )
ى لَ إِ  - نْ مِ )وفِ رُ حُ الْ بِ  ضُ فَ خْ ا يُ مَ  وَ هُ : ف َ فِ رْ حَ الْ بِ  وضُ فُ خْ مَ ا الْ م  أَ فَ 

 وفُ رُ حُ وَ  (مالال   - افكَ الْ  -اء بَ الْ  - ب  رُ  -ي فِ  -ى لَ عَ  - نْ عَ  -
 .(ذُ نْ مُ وَ  - ذْ مُ وَ  - ب  رُ  اوُ وَ )كَ لِ ذَ كَ وَ  (اءُ الت    اءُ بَ الْ   اوُ وَ الْ )يَ ىِ وَ  مِ سَ قَ الْ 
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 المخفوض باإلضافة -ٕ
 األمثلة :

اظتخفوض  اصتملة الرقم
 باإلضافة

 أنواع اإلضافة

 اإلضافة على معىن الالم الرسولِ   القرآنُ  الرسولِ معجزة  ٔ
 اإلضافة على معىن الالم القرآنِ   ميّسرٌ  القرآنِ حفظ  ٕ
 افة على معىن ِمنْ اإلض الصُّوفِ  َُيِْميَك ِمَن اْلبَ ْردِ  الصُّوفِ رَِداءُ  ٖ
 اإلضافة على معىن ِمنْ  اضْتَِليبِ  ُمِفيدٌ ِغَذاءٌ  اْلَحِليبِ ُكوُب  ٗ

 الشرح :
( أشتاء  اضْتَِليبِ  -الصُّوِف  - القرآنِ  - الرسولِ )الكلمات الت يف اصتدول السابق 

قبلو ,  أضيفت إليها األشتاء الت قبلها , َوُنِسَبْت إليها , وكل اسم يضاف إىل ما
 اْلُمَضاُف ِإلَْيِو ( .)وينسب إليو , يسمى 

, وىذه ( ونسب إليها معجزة)إليها االسم  ( يف اصتملة األوىل أضيفالرسولِ فكلمة )
 .للرسولمعجزة اإلضافة تقدر بالالم أي 

( َوُنِسَب ِإلَيها , وىذه  حفظ)( يف اصتملة الثانية ُأضيف إليها االسم  القرآن)وكلمة 
 .حفظ للقرآنم أي اإلضافة تقدر بالال

( َوُنِسَب إليها, وىذه رَِداءُ ( يف اصتملة الثالثة ُأضيف إليها االسم )الصُّوفِ وكلمة )
 اإلضافة تقدر ِبْن أي رَِداٌء ِمَن الصُّوِف.
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وكلمة )اضْتَِليِب( يف اصتملة الرابعة ُأضيف إليها االسم )ُكوٌب( ونسب إليها وىذه 
ُر ِبِْن أ  ي ُكوٌب ِمَن اضْتَِليِب.اإلضافة تُ َقدَّ

ُر ِبِْن. ُر بِالالم, أَو تُ َقدَّ  فاإلضافة إما تُ َقدَّ
 اَلِحْظ آخر اظتضاف إليو جتده غتروراً.

 
 اطتالصة :

 : يَ ُقوُل َصاِحُب اأُلْجُروِميَّة
 

َضاَفِة ، فَ َنْحَو قَ ْوِلَك : ُغاَلُم زَْيٍد ،  َوُىَو َعَلى َوَأم ا َما ُيْخَفُض بِاإْلِ
 :َمْينِ ِقسْ 
ُر بِال الِم . -ٔ  َما يُ َقد 
ُر ِبِمْن . -ٕ  َو َما يُ َقد 

ُر بِال الِم َنْحَو ُغاَلُم زَْيٍد .  فَال ِذي يُ َقد 
ُر ِبِمْن َنْحَو َثوُب َحرْيرٍ َوال ِذي يُ قَ   .، َوَخاَتُم َحِدْيدٍ ، َوبَاُب َساٍج د 

 
 تدريبات

وراً يكون يف إحداىا غترورا رتل حتوي كلٌّ منها اشتا غتر  ىات ثالث -ٔ
 باإلضافة ويف الثالثة تابعاً جملرور. باضترف ويف الثانية غتروراً 

  
 تّم بحمد اهلل وتوفيقو
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